
اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦أمجد سليمان احمد القليوبى١ تجاره محاسبه
٢٢ابانوب نبيل عوض فانوس٢ تجاره محاسبه
٢٢ابتسام احمد شفيق العراقى٣ تجاره محاسبه
٢٧ابتسام سيد مهنى عمر٤ تجاره محاسبه
٣١ابتسام عبد الحميد عطوه٥ تجاره محاسبه
٢٩ابتسام يحيى زينهم حسن٦ تجاره محاسبه
٢٦ابراهيم احمد الحاج محمد٧ تجاره محاسبه
٢٦ابراهيم احمد محمد محمد ابو عطوان٨ تجاره محاسبه
٢٩ابراهيم امين عبداللطيف عبدالحميد٩ تجاره محاسبه

٢٨ابراهيم حسن عثمان محمد١٠ تجاره محاسبه
٢٨ابراهيم حسين ابراهيم محمد١١ تجاره محاسبه
٢٥ابراهيم خميس ابراهيم عثمان١٢ تجاره محاسبه
٢٩ابراهيم دسوقى السيد احمد العطار١٣ تجاره محاسبه
٢٧ابراهيم رضا ابراهيم محمد١٤ تجاره محاسبه
٣٠ابراهيم زغلول ابراهيم على١٥ تجاره محاسبه
٢٣ابراهيم سعد احمد محمد١٦ تجاره محاسبه
٢٣ابراهيم سعد عبدالحفيظ غازى١٧ تجاره محاسبه
٢٢ابراهيم سعيد ابراهيم عبدالمنعم١٨ تجاره محاسبه
٣٠ابراهيم صالح الدين عبد الصمد١٩ تجاره محاسبه
٢٥ابراهيم طلعت ماهر طايع٢٠ تجاره محاسبه
٢٥ابراهيم عادل ابراهيم محمد٢١ تجاره محاسبه
٢٤ابراهيم عادل عبد السالم مدكور٢٢ تجاره محاسبه
٢٥ابراهيم عبد الحكيم محمد درويش٢٣ تجاره محاسبه
٢٥ابراهيم عبد هللا ابراهيم صديق٢٤ تجاره محاسبه
٢٦ابراهيم عبد الملك سالم عبد الرحمن٢٥ تجاره محاسبه
٢٨ابراهيم فارس محمد ابو عطا٢٦ تجاره محاسبه
٢٤ابراهيم مبروك عبد الغنى فتيان٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣ابراهيم محمد اسماعيل البيومى٢٨ تجاره محاسبه
٣٠ابراهيم محمد حنفى محمد٢٩ تجاره محاسبه
٢٦ابراهيم محمد طلبه شحاته٣٠ تجاره محاسبه
٣٢ابراهيم محمد عبد الحكيم محمد٣١ تجاره محاسبه
٢٦ابراهيم محمد عبد المنعم غراب٣٢ تجاره محاسبه
٢٥ابراهيم محمد عبدالتواب عبدالفتاح٣٣ تجاره محاسبه
٢٨ابراهيم محمد محمود ابو بكر٣٤ تجاره محاسبه
٢٣ابراهيم محمد يونس حسانين٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦ابراهيم مصطفى محمد محمد١ تجاره محاسبه
٢٦ابراهيم ناجى محمد يوسف٢ تجاره محاسبه
٢٥ابو بكر حماد ابو بكر عبد العال٣ تجاره محاسبه
٣٠ابو بكر على عبد الفضيل عياط٤ تجاره محاسبه
٣٠ابو شوشه جمعه اسماعيل ابراهيم٥ تجاره محاسبه
٣٢احالم احمد يونس محمد٦ تجاره محاسبه
٢٩احمد ابراهيم احمد ابراهيم٧ تجاره محاسبه
٢٤احمد ابراهيم احمد حسن٨ تجاره محاسبه
٣١احمد ابراهيم احمد محمد٩ تجاره محاسبه

٢٨احمد ابراهيم رجب ابراهيم١٠ تجاره محاسبه
٢٤احمد ابراهيم سليمان سليم١١ تجاره محاسبه
٢٩احمد ابراهيم عبد الحميد الجنيدى١٢ تجاره محاسبه
٢٦احمد ابراهيم عبد العليم سويفى١٣ تجاره محاسبه
٢٢احمد ابراهيم على عبد الظاهر١٤ تجاره محاسبه
٢٥احمد ابراهيم على عثمان١٥ تجاره محاسبه
٣٢احمد ابو الفتوح فرج محمد١٦ تجاره محاسبه
٢٦احمد ابو زيد عبد الرحمن١٧ تجاره محاسبه
٢٤احمد ابو سريع احمد عبد الغفار١٨ تجاره محاسبه
٢٦احمد ابو ضيف نور الدين جمال١٩ تجاره محاسبه
٢٨احمد ابو هاشم عثمان محمد٢٠ تجاره محاسبه
٢٦احمد احمد احمد حسين٢١ تجاره محاسبه
٢٧احمد احمد طه على٢٢ تجاره محاسبه
٢٤احمد احمد عبد السالم احمد٢٣ تجاره محاسبه
٢٩احمد احمد فهمى صابر٢٤ تجاره محاسبه
٢٣احمد اسامه ابوالفضل عبداالخر٢٥ تجاره محاسبه
٣٢احمد اسامه محمد متولى محروس٢٦ تجاره محاسبه
٢٧احمد اسامه محمد محمود٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٢احمد اسماعيل احمد طه٢٨ تجاره محاسبه
٣٠احمد اشرف عبد الفتاح بكر٢٩ تجاره محاسبه
٢٩احمد السمرى السيد حسن٣٠ تجاره محاسبه
٣٢احمد السيد الشاذلى محمد٣١ تجاره محاسبه
٢٦احمد السيد الشربينى٣٢ تجاره محاسبه
٢٥احمد السيد عبد الغنى عبد الحميد٣٣ تجاره محاسبه
٢٥احمد السيد قرنى ابراهيم٣٤ تجاره محاسبه
٢٦احمد السيد لطفى محمد السيد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٦احمد السيد محمد محمد القراش١ تجاره محاسبه
٢٨احمد المسرى محمد عماد الدين٢ تجاره محاسبه
٢٧احمد امين ابراهيم فوزى٣ تجاره محاسبه
٢٨احمد امين قياتى اسماعيل٤ تجاره محاسبه
٢٦احمد انور السيد على٥ تجاره محاسبه
٢٦احمد ايهاب فكرى عبد العزيز٦ تجاره محاسبه
٢٧احمد بدوى محمد عكاشه٧ تجاره محاسبه
٢٦احمد بشير عرفات بشير٨ تجاره محاسبه
٢٢احمد توفيق فاروق محمود٩ تجاره محاسبه

٢٧احمد جابر حسن محمد١٠ تجاره محاسبه
٢٦احمد جلشانى عبد الحميد احمد١١ تجاره محاسبه
٢٥احمد جمال ابراهيم سيد احمد١٢ تجاره محاسبه
٢٦احمد جمال احمد عبد المجيد١٣ تجاره محاسبه
٢٤احمد جمال حسن محمد١٤ تجاره محاسبه
٢٩احمد جمال حسين صديق١٥ تجاره محاسبه
٢٥احمد جمال حسين على١٦ تجاره محاسبه
٢٥احمد جمال حسين كشكى١٧ تجاره محاسبه
٢٥احمد جمال سعيد على١٨ تجاره محاسبه
٢٧احمد جمال شوقى محمد١٩ تجاره محاسبه
٢٤احمد جمال عبد المجيد السيد٢٠ تجاره محاسبه
٢٦احمد جمال عبدالعزيز طه٢١ تجاره محاسبه
٢٧احمد جمال عرفات بشير٢٢ تجاره محاسبه
٢٧احمد جمال عزمى حسين٢٣ تجاره محاسبه
٣٠احمد جمال على سعد٢٤ تجاره محاسبه
٢٩احمد جمال على صالح٢٥ تجاره محاسبه
٢٣احمد جمال قطب عبد هللا٢٦ تجاره محاسبه
٢٦احمد جمال مجدى عبدالرازق٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥احمد جميل خليفه برديسى٢٨ تجاره محاسبه
٢٥احمد جميل محمد امين٢٩ تجاره محاسبه
٢٥احمد حاتم عبد هللا السيد٣٠ تجاره محاسبه
٢٤احمد حاتم كمال حامد٣١ تجاره محاسبه
٢٦احمد حجازى هبد السالم احمد٣٢ تجاره محاسبه
٢٤احمد حربى راضى محمد محمود٣٣ تجاره محاسبه
٢٥احمد حسن احمد محمد٣٤ تجاره محاسبه
٢٤احمد حسن عبد الرشيد محمد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥احمد حسن عبد المنعم سيد١ تجاره محاسبه
٢٦احمد حسن محمد ابراهيم٢ تجاره محاسبه
٢٥احمد حسن محمد ابو سيف٣ تجاره محاسبه
٢٨احمد حسين احمد محمد٤ تجاره محاسبه
٢٥احمد حسين عبد المجيد محمد النفاض٥ تجاره محاسبه
٢٥احمد حسين محمد احمد٦ تجاره محاسبه
٣٢احمد حسين محمد توفيق٧ تجاره محاسبه
٢٩احمد حسين محمد حسين٨ تجاره محاسبه
٢٧احمد حسين محمد حسين عبد الرحيم٩ تجاره محاسبه

٢٦احمد حمدى احمد على١٠ تجاره محاسبه
٢٢احمد حمدى عبده عبد الجليل١١ تجاره محاسبه
٢٤احمد حمزه احمد محمد١٢ تجاره محاسبه
٢٨احمد حموده عبد المنعم عبد الحفيظ١٣ تجاره محاسبه
٣١احمد حنفى محمد محمد السفرى١٤ تجاره محاسبه
٣٢احمد حنفى محمود سرور١٥ تجاره محاسبه
٢٢احمد خالد مصطفى محمد١٦ تجاره محاسبه
٢٩احمد خليل ابراهيم مصطفى١٧ تجاره محاسبه
٢٥احمد خليل عبد الحميد عبد الواحد١٨ تجاره محاسبه
٢٥احمد خليل محمدى جمعه١٩ تجاره محاسبه
٢٧احمد خميس احمد نصر٢٠ تجاره محاسبه
٢٥احمد خيرى محمود محمد٢١ تجاره محاسبه
٢٧احمد رجب احمد حسنين٢٢ تجاره محاسبه
٢٧احمد رجب عبد الغنى خليل٢٣ تجاره محاسبه
٣٢احمد رجب قرنى رجب٢٤ تجاره محاسبه
٣٢احمد رشاد عبد الغفار هدهود٢٥ تجاره محاسبه
٢٤احمد رضا حسن محمد٢٦ تجاره محاسبه
٣٠احمد رضا محمد حسن٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤احمد رفعت طه طاهر٢٨ تجاره محاسبه
٢٤احمد رمضان قطب محمود٢٩ تجاره محاسبه
٢٣احمد زايد معوض على٣٠ تجاره محاسبه
٢٥احمد زغلول محمد عبد العزيز داود٣١ تجاره محاسبه
٣٢احمد زوكى احمد زوكى٣٢ تجاره محاسبه
٢٦احمد زينهم جمعه امين زعفان٣٣ تجاره محاسبه
٢٦احمد زينهم جمعه امين نعمان٣٤ تجاره محاسبه
٣٢احمد زينهم عبد المجيد عبد الغنى٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥احمد سامى احمد الحكيمى١ تجاره محاسبه
٢٣احمد سامى احمد سيد٢ تجاره محاسبه
٢٤احمد سامى احمد محمود٣ تجاره محاسبه
٣٠احمد سامى السيد احمد عصر٤ تجاره محاسبه
٢٩احمد سامى حسين محمد٥ تجاره محاسبه
٣٠احمد سامى على حجاب٦ تجاره محاسبه
٢٦احمد سعد الدين حسن عبد هللا٧ تجاره محاسبه
٢٦احمد سعيد جاب هللا طلبه٨ تجاره محاسبه
٢٩احمد سعيد رمضان محمد برعى٩ تجاره محاسبه

٢٧احمد سعيد سليمان محمود١٠ تجاره محاسبه
٢٥احمد سعيد عبد التواب صديق١١ تجاره محاسبه
٢٥احمد سعيد عبد اللطيف عبد الكريم١٢ تجاره محاسبه
٢٩احمد سعيد عبد المقصود حسن١٣ تجاره محاسبه
٢٦احمد سعيد محمد عالم١٤ تجاره محاسبه
٣٠احمد سالمه احمد محمد١٥ تجاره محاسبه
٢٧احمد سالمه رشاد انيس١٦ تجاره محاسبه
٢٩احمد سالمه محمد سالمه١٧ تجاره محاسبه
٢٥احمد سمير حسن عباس١٨ تجاره محاسبه
٢٥احمد سمير رمضان موسى١٩ تجاره محاسبه
٢٢احمد سمير سليمان السيد٢٠ تجاره محاسبه
٢٤احمد سمير عبد الرحيم عشيش٢١ تجاره محاسبه
٢٦احمد سمير عبدالحميد قطب٢٢ تجاره محاسبه
٢٢احمد سمير على رزق شباره٢٣ تجاره محاسبه
٢٥احمد سمير فاروق مختار٢٤ تجاره محاسبه
٣٢احمد سند عبدالتواب ابو طلب٢٥ تجاره محاسبه
٢٥احمد سيد ابو سيف موسى٢٦ تجاره محاسبه
٣٢احمد سيد احمد شحوت٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٢احمد سيد على سيد٢٨ تجاره محاسبه
٢٦احمد سيد محمد احمد حسين٢٩ تجاره محاسبه
٣٠احمد سيد محمد خليل٣٠ تجاره محاسبه
٢٧احمد سيد محمد مبروك٣١ تجاره محاسبه
٢٦احمد سيف النصر محفوظ٣٢ تجاره محاسبه
٢٦احمد شعبان عبدالنبى احمد٣٣ تجاره محاسبه
٢٣احمد شعبان محمد عباس٣٤ تجاره محاسبه
٢٣احمد شوقى حسين عباس٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ١٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٨احمد صابر احمد احمد١ تجاره محاسبه
٢٤احمد صابر محمد البدرى٢ تجاره محاسبه
٢٦احمد صابر محمد على٣ تجاره محاسبه
٢٨احمد صالح محمد البيومى٤ تجاره محاسبه
٢٣احمد صبحى مرزوق عبدالوهاب٥ تجاره محاسبه
٢٨احمد صبرى احمد عقرب٦ تجاره محاسبه
٢٥احمد صبرى محمد جوده٧ تجاره محاسبه
٢٧احمد ضيف هللا عبد التواب عبد الجواد٨ تجاره محاسبه
٢٥احمد طه ابراهيم بيومى٩ تجاره محاسبه

٢٣احمد طه صادق محمد١٠ تجاره محاسبه
٢٧احمد عادل احمد عبد الرحيم١١ تجاره محاسبه
٢٥احمد عادل احمد منصور١٢ تجاره محاسبه
٢٤احمد عادل انور اسماعيل حسن١٣ تجاره محاسبه
٢٧احمد عادل حسين محمد١٤ تجاره محاسبه
٢٤احمد عادل عبد العزيز شحاتة١٥ تجاره محاسبه
٣١احمد عادل عبد الفتاح محمد١٦ تجاره محاسبه
٢٨احمد عادل عبد المجيد عبد اللطيف١٧ تجاره محاسبه
٣٠احمد عادل عبد المقصود سعداوى١٨ تجاره محاسبه
٢٦احمد عادل كامل رضوان١٩ تجاره محاسبه
٢٥احمد عادل محمد ابراهيم٢٠ تجاره محاسبه
٢٩احمد عادل محمود حمدان٢١ تجاره محاسبه
٢٦احمد عاشور احمد محمد٢٢ تجاره محاسبه
٢٨احمد عبد الحكيم على عبد الحميد٢٣ تجاره محاسبه
٣٠احمد عبد الحميد سالم اسماعيل٢٤ تجاره محاسبه
٢٧احمد عبد الحميد فرحات محمد٢٥ تجاره محاسبه
٢٥احمد عبد الحميد قطب محمد٢٦ تجاره محاسبه
٢٤احمد عبد الحميد محمدى محمود٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٦احمد عبد الرؤف محمد عويس٢٨ تجاره محاسبه
٢٧احمد عبد الرؤوف صالح فرحات٢٩ تجاره محاسبه
٣٠احمد عبد الرازق عبد الجليل احمد٣٠ تجاره محاسبه
٢٥احمد عبد الرحيم معبد ابو القاسم٣١ تجاره محاسبه
٢٥احمد عبد الرشيد طه عبد الحميد٣٢ تجاره محاسبه
٢٨احمد عبد السالم مرسى احمد٣٣ تجاره محاسبه
٢٣احمد عبد الصمد محمد على٣٤ تجاره محاسبه
٢٦احمد عبد العزيز احمد سيد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ١٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٩احمد عبد العزيز على عطيه١ تجاره محاسبه
٣١احمد عبد الفتاح دياب عبد الفتاح٢ تجاره محاسبه
٢٣احمد عبد الفتاح سعد حجاج٣ تجاره محاسبه
٢٣احمد عبد القوى حسن عبدالقوى٤ تجاره محاسبه
٢٣احمد عبد الكريم محمد عبد الكريم٥ تجاره محاسبه
٣٢احمد عبد هللا ابراهيم عثمان الشيمى٦ تجاره محاسبه
٢٦احمد عبد هللا سيد ابراهيم٧ تجاره محاسبه
٢٨احمد عبد هللا عبد الستار٨ تجاره محاسبه
٢٩احمد عبد هللا عبد الفتاح محمد٩ تجاره محاسبه

٣٢احمد عبد هللا قرنى هليل١٠ تجاره محاسبه
٢٥احمد عبد هللا محمد حسين١١ تجاره محاسبه
٢٨احمد عبد المحسن احمد حامد١٢ تجاره محاسبه
٢٧احمد عبد المنعم السيد عفيفى١٣ تجاره محاسبه
٢٧احمد عبد المنعم عبد العزيز١٤ تجاره محاسبه
٢٦احمد عبد المنعم محمد فتحى١٥ تجاره محاسبه
٢٨احمد عبد المنعم محمود محمد١٦ تجاره محاسبه
٢٧احمد عبد الناصر شرقاوى عالوه١٧ تجاره محاسبه
٢٧احمد عبد الناصر على حسن رمضان١٨ تجاره محاسبه
٢٨احمد عبد النبى حامد حسين١٩ تجاره محاسبه
٢٤احمد عبد النبى رجب عبد العزيز٢٠ تجاره محاسبه
٢٩احمد عبد النبى سيد خالد٢١ تجاره محاسبه
٢٧احمد عبد النبى عبد الحفيظ على٢٢ تجاره محاسبه
٢٩احمد عبدالحميد محمد٢٣ تجاره محاسبه
٢٧احمد عبدالرحمن السيد مرسى٢٤ تجاره محاسبه
٢٨احمد عبدالستار داود محمد٢٥ تجاره محاسبه
٢٨احمد عبدالكمنعم محمد حسن٢٦ تجاره محاسبه
٢٩احمد عدلى عبد الجواد محمد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٤احمد عرفه ابراهيم عبدالخالق٢٨ تجاره محاسبه
٢٦احمد عز الدين احمد صبرى٢٩ تجاره محاسبه
٣١احمد عزمى عبدالمحسن احمد٣٠ تجاره محاسبه
٢٦احمد عصام الجوهرى احمد٣١ تجاره محاسبه
٢٥احمد عصام عبد العليم عبد الفتاح٣٢ تجاره محاسبه
٢٥احمد عطيه عبد العال محمود٣٣ تجاره محاسبه
٣٢احمد عالم عبدالباسط الياس٣٤ تجاره محاسبه
٢٨احمد على ابراهيم على٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ١٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٧احمد على حسين على١ تجاره محاسبه
٢٤احمد على عبدالرازق على٢ تجاره محاسبه
٢٦احمد عمر حسن عويس منسى٣ تجاره محاسبه
٣٢احمد عمر زكى محمد٤ تجاره محاسبه
٢٨احمد عويس رياض جبر٥ تجاره محاسبه
٢٦احمد عيد محمد احمد سالم٦ تجاره محاسبه
٣٢احمد عيد محمد اسماعيل٧ تجاره محاسبه
٢٥احمد غريب احمد محمد٨ تجاره محاسبه
٣٠احمد فؤاد احمد عبد الحكيم٩ تجاره محاسبه

٢٨احمد فؤاد عبد السالم حجازى١٠ تجاره محاسبه
٢٨احمد فؤاد عبد الواحد عبد الواحد١١ تجاره محاسبه
٣٠احمد فاروق عبد العظيم قرنى١٢ تجاره محاسبه
٣٢احمد فتحى عبد الرحمن عرابى١٣ تجاره محاسبه
٢٥احمد فتحى عبد الغفار غيث١٤ تجاره محاسبه
٢٤احمد فتحى عبد المجيد مبروك١٥ تجاره محاسبه
٢٨احمد فتحى كامل على١٦ تجاره محاسبه
٣٠احمد فرج حلمى فرج١٧ تجاره محاسبه
٢٦احمد كمال ابراهيم حميده١٨ تجاره محاسبه
٢٥احمد كمال عبد المغنى محمد١٩ تجاره محاسبه
٢٥احمد كمال محمد عبد المحسن٢٠ تجاره محاسبه
٢٩احمد ماجد فتحى حسين٢١ تجاره محاسبه
٢٩احمد ماهر سعد احمد الصباغ٢٢ تجاره محاسبه
٢٤احمد ماهر على محمد٢٣ تجاره محاسبه
٣٠احمد ماهر نافع ابراهيم٢٤ تجاره محاسبه
٢٤احمد مبروك محمد عشماوى٢٥ تجاره محاسبه
٢٤احمد مبروك محمد عشماوى٢٦ تجاره محاسبه
٢٧احمد مجدي احمد علي٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤احمد مجدى قطب ابو بكر٢٨ تجاره محاسبه
٢٥احمد مجدى يحيى خليل٢٩ تجاره محاسبه
٢٤احمد محمد احمد السيد٣٠ تجاره محاسبه
٣٢احمد محمد احمد امين٣١ تجاره محاسبه
٣٢احمد محمد احمد عبد الحافظ على هيكل٣٢ تجاره محاسبه

صفحة ١٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٤أمانى بكر محمد ابراهيم١ بكالوريوس تجارة
٢٥ابانوب جورجي ايوب سليمان٢ بكالوريوس تجارة
٢٤ابانوب صبحى بغدادى٣ خدمه اجتماعيه
٢٣ابتسام احمد على حامد٤ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٨ابتسام احمد محمود محمد٥ بكالوريوس تجارة
٢٨ابتسام جمال عبدالمحسن محمد٦ حقوق 
٣٠ابتسام سيد الطويل عبده عقوله٧ اداب
٢٤ابتسام سيد محمد حمد٨ خدمه اجتماعيه
٢٩ابتسام عباس ابراهيم ابراهيم٩ خدمه اجتماعيه

٢٦ابتسام محمد عبدالحكيم يونس١٠ حقوق 
٢٢ابتسام يحيى سالمه محمود١١ خدمه اجتماعيه
٢٦ابتهال ابراهيم عباس حسن القط١٢ حقوق 
٣٠ابرام ميالد رسمى لبيب١٣ نظم معلومات 
٢٤ابراهيم احمد ابراهيم حسن١٤ حقوق 
٢٥ابراهيم احمد ابراهيم محمد١٥ بكالوريوس تجارة
٢٧ابراهيم احمد السعيد ابراهيم عقرب١٦ نظم معلومات 
٢٨ابراهيم احمد عبدالاله السيد١٧ حقوق 
٢٤ابراهيم اسعد ابراهيم احمد اسعد١٨ حقوق 
٢٩ابراهيم الدسوقي محمد علي اسماعيل١٩ حقوق 
٢٩ابراهيم السيد ابراهيم سالمه٢٠ خدمه اجتماعيه
٢٩ابراهيم بدر ابراهيم محمد الجندي٢١ حقوق 
٣١ابراهيم بدر احمد عمر البهواشى٢٢ حقوق 
٢٦ابراهيم ثابت عبدهللا عبدالمنعم٢٣ حقوق 
٢٥ابراهيم جمال ابراهيم مصطفى دياب٢٤ نظم معلومات 
٢٥ابراهيم حامد احمد السيد٢٥ حقوق 
٢٣ابراهيم حسن سعد حسن٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٩ابراهيم حسن محمد حسن٢٧ حقوق 

صفحة ١٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٧ابراهيم حسنى ابراهيم حسين٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٩ابراهيم حسنى عرفه سيد احمد٢٩ تربيه
٢٦ابراهيم حسين محمد احمد٣٠ بكالوريوس رقابه وجوده
٣٢ابراهيم حمدان ابراهيم خليفة٣١ بكالوريوس تجارة
٢٦ابراهيم حمدي امين عسران٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٤ابراهيم ربيع رزق سيد٣٣ بكالوريوس تجارة
٣١ابراهيم رجب قرنى رجب٣٤ نظم معلومات 
٢٩ابراهيم رمضان احمد محمود٣٥ نظم معلومات 
٢٥ابراهيم ريان قاسم محمد٣٦ نظم معلومات 
٣١ابراهيم سعد احمد على٣٧ شريعه و قانون
٢٥ابراهيم سعد عبدهللا محمد٣٨ حقوق 

صفحة ١٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٨ابراهيم سيد منصور ابراهيم١ شريعه و قانون
٢٤ابراهيم صبحي عبدالعزيز سالمه٢ حقوق 
٢٧ابراهيم صالح عبدالرحمن عبدالتواب٣ حقوق 
٢٥ابراهيم عادل حلمي جاه الرسول٤ حقوق 
٢٨ابراهيم عاطف ياسين ابراهيم٥ بكالوريوس رقابه جودة 
٢٢ابراهيم عبد اللطيف سعد السيد٦ بكالوريوس تجارة
٣٠ابراهيم عبدالتواب ابراهيم جاب هللا٧ حقوق 
٣١ابراهيم عبدالحميد ابراهيم على٨ خدمه اجتماعيه
٢٧ابراهيم عبدالحميد محمد سعدالدين٩ بكالوريوس تجارة

٢٧ابراهيم عبدالسالم ابراهيم عبود١٠ شريعه و قانون
٢٨ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم محمد١١ حقوق 
٣١ابراهيم عبدهللا ابراهيم عثمان١٢ حقوق 
٢٤ابراهيم عبدالمنعم عبدالونيس١٣ حقوق 
٢٣ابراهيم عريان نسيم ابراهيم١٤ بكالوريوس تجارة
٢٦ابراهيم عصام صالح الدين محمد١٥ حقوق 
٢٣ابراهيم علم سيد ابراهيم١٦ حقوق 
٣١ابراهيم على محمد احمد برغش١٧ خدمه اجتماعيه
٢٧ابراهيم عوض حسين مبروك١٨ نظم معلومات 
٢٥ابراهيم عيد ابراهيم محمد١٩ حقوق 
٣١ابراهيم غريب يوسف غريب٢٠ حقوق 
٢٧ابراهيم فرج رزق عبدالمسيح٢١ نظم معلومات 
٣٠ابراهيم كمال شعبان عبدهللا٢٢ تربيه
٢٩ابراهيم ماجد محمد ابراهيم٢٣ حقوق 
٣٠ابراهيم محمد ابراهيم ابو شنب٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٧ابراهيم محمد ابراهيم احمد٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٥ابراهيم محمد ابراهيم احمد درويش٢٦ حقوق 
٢٤ابراهيم محمد ابراهيم توفيق٢٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ١٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦ابراهيم محمد احمد االطرش٢٨ حقوق 
٢٧ابراهيم محمد بخيت محمد٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٧ابراهيم محمد بخيت محمد على٣٠ بكالوريوس تجارة
٣٢ابراهيم محمد بريك امبابى٣١ خدمه اجتماعيه
٢٩ابراهيم محمد سليمان احمد٣٢ حقوق 
٢٦ابراهيم محمد سيد اسماعيل٣٣ نظم معلومات 
٢٨ابراهيم محمد عبدالحكيم قطب٣٤ شريعه و قانون
٢٤ابراهيم محمد عبدالعزيز ابراهيم٣٥ نظم معلومات 
٢٦ابراهيم محمد محمود علي٣٦ حقوق 
٢٥ابراهيم محمد نصار ابوالليل٣٧ حقوق 
٣١ابراهيم ممدوح يوسف محمد٣٨ شريعه و قانون

صفحة ٢٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٠ابراهيم نبيه محمد علي١ حقوق 
٢٤ابراهيم يحي احمد علي٢ حقوق 
٢٧ابراهيم يوسف عبدالحليم علي٣ حقوق 
٣٠ابو المجد خالد هاشم عبدالتواب٤ نظم معلومات 
٢٩ابو بكر عبد الفتاح على ابو بكر٥ زراعة
٢٥ابو بكر محمد عبد الرسول عبدالرسول٦ نظم معلومات 
٣٢ابو رحاب محم حسن احمد٧ خدمه اجتماعيه
٢٨ابو سريع شعبان ابو سريع ابو طالب٨ زراعة
٢٤ابوالعنين سمير ابوالعنين االزماذي٩ حقوق 

٢٧اثار نبيل عبد الفتاح موسى النجار١٠ اداب
٣٠احالم نبيه عبدالحي ابراهيم١١ حقوق 
٢٥احمد ابراهيم سعد على١٢ حقوق 
٢٥احمد ابراهيم شوقي ابراهيم١٣ بكالوريوس تجارة
٣٠احمد ابراهيم عبد هللا عبده١٤ اداب
٢٨احمد ابراهيم علي الدريني١٥ حقوق 
٢٥احمد ابراهيم مبروك ابراهيم١٦ خدمه اجتماعيه
٢٤احمد ابراهيم محمد حسن١٧ حقوق 
٢٦احمد ابراهيم محمد محمد درويش١٨ حقوق 
٢٨احمد ابرهيم سالمة حسن١٩ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد ابو اليزيد محمد السمان٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٩احمد ابو بكر عبد الرحمن غريب٢١ خدمه اجتماعيه
٣١احمد ابو رواش احمد  محمد٢٢ بكالوريوس  ادارة صناعيه 
٢٦احمد ابو زيد محمد سيد٢٣ خدمه اجتماعيه
٢٥احمد ابو طالب عاشور مبروك٢٤ حقوق 
٢٦احمد ابوالقاسم محمد قاسم٢٥ حقوق 
٢٩احمد ابوبكر جالل ابوبكر٢٦ حقوق 
٢٤احمد ابوبكر حنفى احمد٢٧ نظم معلومات 

صفحة ٢١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٠احمد احمد فؤاد محمد المكاري٢٨ حقوق 
٢٧احمد احمد محمد الطويل٢٩ خدمه اجتماعيه
٢٦احمد احمد محمد عبدالحليم٣٠ نظم معلومات 
٢٦احمد ادريس محمد داغر٣١ نظم معلومات 
٢٣احمد اسامة محمد مرسى٣٢ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٥احمد اسامه صالح احمد٣٣ حقوق 
٢٤احمد اسعد محمود محمود٣٤ حقوق 
٢٦احمد اسماعيل حسن نصر٣٥ حقوق 
٢٨احمد اسماعيل عبدالرحمن احمد٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٣احمد اسماعيل على ثابت٣٧ شريعه و قانون
٣٢احمد اسماعيل محمد اسماعيل٣٨ حقوق 

صفحة ٢٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤احمد اشرف احمد محمد١ حقوق 
٢٤احمد اشرف عبدالمنعم حسن٢ حقوق 
٢٩احمد الحسيني احمد عجمي٣ حقوق 
٢٧احمد الدسوقى عبدالرحيم٤ نظم معلومات 
٣٢احمد السيد ابراهيم خليل٥ خدمه اجتماعيه
٢٨احمد السيد احمد السراج٦ حقوق 
٢٩احمد السيد احمد محمد٧ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد السيد الجوهرى فرج٨ لغات و ترجمه
٣٢احمد السيد فخري ابوالفتوح٩ حقوق 

٢٧احمد السيد محمد االمير١٠ شريعه و قانون
٣٠احمد السيد محمد عبدالمنعم١١ حقوق 
٢٥احمد السيد محمد علي١٢ حقوق 
٢٩احمد السيد محمد علي١٣ حقوق 
٣١احمد المتولي حجازي علي مرعي١٤ حقوق 
٢٨احمد الهادى على حسن١٥ حقوق 
٢٦احمد امين عبدالعال رشوان١٦ حقوق 
٢٧احمد امين محمود محمد١٧ خدمه اجتماعيه
٢٩احمد انس خليل مدبولى١٨ نظم معلومات 
٣٢احمد انس عواد سالمه١٩ خدمه اجتماعيه
٢٣احمد انور عبد التواب حسن٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد ايمان محمد الصاوي٢١ حقوق 
٢٥احمد ايهاب اسماعيل عبدالمحسن فايد٢٢ نظم معلومات 
٢٤احمد باسم حمدى عبدالحميد عثمان٢٣ نظم معلومات 
٢٤احمد بحبى حامد عبدالمجيد٢٤ نظم معلومات 
٢٣احمد بخيت احمد عزالدين٢٥ حقوق 
٢٨احمد بدر الدين يوسف محمد٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٣احمد بدوي جمعه عبدالعظيم٢٧ حقوق 

صفحة ٢٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٢احمد بكرى احمد على بكرى٢٨ زراعة
٣٢احمد بكرى احمد مكى٢٩ خدمه اجتماعيه
٢٣احمد بهاء الدين محمد حماد٣٠ حقوق 
٢٤احمد بهجت عبدالعزيز احمد٣١ حقوق 
٣٢احمد بهجت همام شحاته٣٢ نظم معلومات 
٢٢احمد ثروت علي محمود٣٣ حقوق 
٢٨احمد جابر عبد الغنى٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد جاد الرب محمود محمد٣٥ نظم معلومات 
٢٨احمد جالل حسين حسنين٣٦ حقوق 
٢٨احمد جالل عبدالنبي صديق٣٧ حقوق 
٢٨احمد جالل منصور ابو المعاطى٣٨ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣١احمد جمال ابراهيم ابو العال١ اداب
٢٣احمد جمال احمد الصاوي٢ حقوق 
٢٢احمد جمال احمد شاكر٣ اداب
٢٣احمد جمال احمد عبدالبصير٤ نظم معلومات 
٣٠احمد جمال بشير محمد٥ حقوق 
٢٤احمد جمال خليفه على٦ نظم معلومات 
٢٥احمد جمال سيد عرابى عبدالرحمن٧ حقوق 
٢٨احمد جمال عبدالرحيم عليش٨ خدمه اجتماعيه
٢٨احمد جمال عبدالعظيم محمود٩ حقوق 

٣٠احمد جمال عفيفى احمد١٠ خدمه اجتماعيه
٢٨احمد جمال علي حسن١١ حقوق 
٢٣احمد جمال كمال سيد١٢ حقوق 
٢٢احمد جمال محمد رضوان١٣ حقوق 
٣١احمد جمال محمد مهدي١٤ حقوق 
٣١احمد جمال محمود سعيد١٥ حقوق 
٢٣احمد جمال مرداش سليم١٦ حقوق 
٢٦احمد جمال يحي يوسف١٧ حقوق 
٣١احمد جمعه زكى فراج١٨ خدمه اجتماعيه
٢٧احمد جمعه عنتر المرسي١٩ حقوق 
٢٣احمد جمعه فؤاد جمعه٢٠ زراعة
٣٠احمد جمعه محمد احمد٢١ نظم معلومات 
٢٦احمد جميل احمد محمد٢٢ حقوق 
٢٤احمد جهالن طايع احمد٢٣ حقوق 
٢٦احمد حامد عبدالظاهر حسين٢٤ حقوق 
٣٠احمد حجازي زكي محمد٢٥ حقوق 
٢٣احمد حجازى محمد محمد٢٦ تربيه
٢٧احمد حسن ابراهيم امام٢٧ حقوق 

صفحة ٢٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦احمد حسن ابراهيم حسن٢٨ نظم معلومات 
٢٩احمد حسن احمد رفاعي٢٩ حقوق 
٢٤احمد حسن احمد عبدالحافظ٣٠ حقوق 
٢٩احمد حسن امين عبد هللا٣١ زراعة
٢٦احمد حسن حسن عبده٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد حسن حسين بطران٣٣ حقوق 
٣١احمد حسن حنفي محمود٣٤ حقوق 
٢٣احمد حسن درويش محمد٣٥ حقوق 
٢٦احمد حسن زينهم حسن٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد حسن سنوسي محمد٣٧ حقوق 
٢٥احمد حسن عبدالحميد محمد٣٨ حقوق 

صفحة ٢٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤احمد حسن عبدالنظير عبدالفضيل١ حقوق 
٢٦احمد حسن عبده محمود٢ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد حسن علي حسن٣ حقوق 
٣١احمد حسن علي محمد٤ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد حسن محمد حسن٥ حقوق 
٣١احمد حسنى اسماعيل محمد٦ حقوق 
٢٦احمد حسنى عبد العزيز محمود٧ حقوق 
٢٤احمد حسنى عبد الهادى عبد العال٨ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد حسني علي جبره٩ حقوق 

٣٠احمد حسين احمد محمد١٠ حقوق 
٣١احمد حسين دسوقى حسين١١ اداب
٢٥احمد حسين سعد محمود١٢ بكالوريوس تجارة
٣١احمد حسين سيد حسين١٣ حقوق 
٢٦احمد حسين عبد الحميد عبد اللطيف١٤ حقوق 
٢٣احمد حسين عبدالمحسن عويس١٥ حقوق 
٢٥احمد حسين علي فرج١٦ حقوق 
٢٤احمد حسين فرج فضل١٧ زراعة
٢٩احمد حلمى حنفى محمد١٨ بكالوريوس تجارة
٢٩احمد حلمى عبدالخالق احمد١٩ نظم معلومات 
٢٧احمد حلمي عبدالفتاح السيسي٢٠ حقوق 
٢٤احمد حلمي محمود محمد٢١ حقوق 
٢٧احمد حماده احمد حسانين٢٢ حقوق 
٢٤احمد حماده عبد العظيم عالم٢٣ حقوق 
٢٨احمد حمد هللا موسي محمود٢٤ حقوق 
٢٦احمد حمدان عبد الحكيم على٢٥ زراعة
٢٨احمد حمدي ابراهيم حسين٢٦ حقوق 
٢١احمد حمدي رمحمد عبدالرحمن حسن٢٧ حقوق 

صفحة ٢٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥احمد حمدي شعبان محمود٢٨ حقوق 
٢٨احمد حمدي صابرالسعيد عالم٢٩ حقوق 
٢٤احمد حمدى عبد هللا عبد اللطيف٣٠ السن
٢٥احمد حمدي عبدالحميد محمد٣١ حقوق 
٢٧احمد حمدى عبدالدايم شعالن٣٢ حقوق 
٢٥احمد حمدي عبدالشكور سيد٣٣ حقوق 
٢٩احمد حمدي علي احمد٣٤ حقوق 
٣٠احمد حمدى محمد عويس٣٥ زراعة
٢١احمد حمدى محمود محمد٣٦ حقوق 
٢٩احمد حنفي عبدالشافي طه٣٧ حقوق 
٢٧احمد حنفى محمد عبد الشافى٣٨ زراعة

صفحة ٢٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥احمد حين احمد حسين سالم١ حقوق 
٢٢احمد خالد خليفه االمين٢ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد خالد عبدهللا فريد٣ نظم معلومات 
٢٤احمد خالد فاروق محمد٤ حقوق 
٢٦احمد خالد محمد مسعود٥ حقوق 
٢٨احمد خالد مصطفي غيطاني٦ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد خليفه احمد احمد٧ نظم معلومات 
٢٦احمد خليفه احمد عبداللطيف٨ حقوق 
٢٧احمد خليفه عبدالغنى محمد٩ حقوق 

٢٢احمد خليفه محمد خليفه١٠ نظم معلومات 
٢٥احمد خيرى سالمه محمد١١ خدمه اجتماعيه
٢٧احمد دربالة عبدالغني دربالة١٢ حقوق 
٣٠احمد دردير عبد الشافى دردير١٣ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد رأفت عبد العظيم محمد١٤ اداب
٣١احمد راضي عيد عبدالمغيث١٥ حقوق 
٢٧احمد رافت سالمه محمد١٦ حقوق 
٣٢احمد رافت عثمان عبدالغني١٧ حقوق 
٣٠احمد رامي حسني عبدالعزيز١٨ بكالوريوس تجارة
٢٣احمد ربعي حامد احمد ربعي١٩ حقوق 
٣٠احمد ربيع احمد ابراهيم٢٠ حقوق 
٢٧احمد ربيع عبدالحفيظ حسن٢١ نظم معلومات 
٢٩احمد ربيع عبدالمجيد السيد٢٢ شريعه و قانون
٢٧احمد ربيع محمود احمد٢٣ خدمه اجتماعيه
٢٦احمد رجب احمد صالح٢٤ حقوق 
٣١احمد رجب احمد علي٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد رجب امام سيد٢٦ شريعه و قانون
٣٢احمد رجب حسن محمد٢٧ حقوق 

صفحة ٢٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٣احمد رجب عبدالخالق ابراهيم٢٨ نظم معلومات 
٢٦احمد رجب كامل خليفه٢٩ حقوق 
٢٤احمد رجب محمد محمود٣٠ حقوق 
٢٣احمد رزق عبدالجليل عامر٣١ نظم معلومات 
٢٧احمد رشاد رياض سيد٣٢ حقوق 
٣٠احمد رشدى حسن خالد٣٣ حقوق 
٣٢احمد رشدى عبدالحليم عبدالصمد٣٤ خدمه اجتماعيه
٢٦احمد رضا خطاب المنحول٣٥ حقوق 
٢٤احمد رضوان سيد ابوضيف٣٦ حقوق 
٣٠احمد رفعت احمد عبدالحليم٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد رفعت حميده عبدالواحد٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ٣٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٣احمد رمضان ابو سريع سيد١ حقوق 
٣٠احمد رمضان احمد خليفه٢ حقوق 
٢٩احمد رمضان احمد محمود٣ خدمه اجتماعيه
٢٤احمد رمضان السيد عبدالرازق٤ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد رمضان بهجت محمود٥ حقوق 
٢٧احمد رمضان حسين محروس٦ حقوق 
٢٨احمد رمضان شعبان على٧ بكالوريوس تجارة
٢٩احمد رمضان عبدالمنعم بيومى٨ نظم معلومات 
٢٦احمد رمضان عواد عبدهللا٩ حقوق 

٣٢احمد رمضان محمود محمد١٠ حقوق 
٢٥احمد رمضان معوض ندا١١ حقوق 
٣٠احمد زكريا ابراهيم عثمان١٢ حقوق 
٣٢احمد زكريا حسين عبدالدايم١٣ حقوق 
٢٧احمد زكريا عبدالعزيز محمد١٤ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد سالم عبدالوهاب سالم١٥ خدمه اجتماعيه
٢٨احمد سالم علي سالم قنديل١٦ حقوق 
٢٥احمد سامح السيد مرسى١٧ اداب
٢٤احمد سامي احمد فؤاد مصطفي١٨ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد سامي ثابت احمد منصور١٩ حقوق 
٣٠احمد سامى حسنى ابراهيم٢٠ اداب
٢٣احمد سامي عبدالرحمن عثمان٢١ حقوق 
٢٨احمد سامى عبدهللا حسن٢٢ خدمه اجتماعيه
٢٣احمد سامى محمد دسوقى٢٣ خدمه اجتماعيه
٢٢احمد سعد احمد سعد مجاهد٢٤ حقوق 
٣٠احمد سعد الدين اسماعيل عثمان٢٥ نظم معلومات 
٣٠احمد سعد سالمه خضر٢٦ خدمه اجتماعيه
٢٥احمد سعد عبدالفضيل سالم٢٧ حقوق 

صفحة ٣١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٠احمد سعد محمد محمد٢٨ زراعة
٢٦احمد سعدى احمد فؤاد عمر٢٩ حقوق 
٢٨احمد سعودي محمد محمود٣٠ حقوق 
٢٦احمد سعيد ابراهيم الصوابي٣١ حقوق 
٢٣احمد سعيد ابراهيم عبدالوهاب٣٢ حقوق 
٣١احمد سعيد احمد خليل٣٣ نظم معلومات 
٢٦احمد سعيد حسنين عثمان٣٤ حقوق 
٢٦احمد سعيد حنفي محروس٣٥ حقوق 
٣٠احمد سعيد سليمان سالمه٣٦ حقوق 
٢٦احمد سعيد سيد عبدالحميد٣٧ نظم معلومات 

صفحة ٣٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٧احمد سعيد شعبان محمد١ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد سعيد عبدالفتاح موسي٢ حقوق 
٢٨احمد سعيد عبداللطيف الشريف٣ نظم معلومات 
٣٢احمد سعيد علوان ناصف٤ خدمه اجتماعيه
٢٢احمد سعيد علي محمد خزيم٥ حقوق 
٣٠احمد سعيد محمد عبدالجليل٦ حقوق 
٢٥احمد سعيد محمد عبدالقادر٧ شريعه و قانون
٢٦احمد سعيد محمد لطفى٨ خدمه اجتماعيه
٢٦احمد سعيد محمد محمد٩ حقوق 

٣٢احمد سعيد محمد محمود١٠ حقوق 
٢٣احمد سعيد منصور محمد١١ حقوق 
٢٥احمد سعيد يوسف على١٢ خدمه اجتماعيه
٢٨احمد سالمه العزامى محمد١٣ زراعة
٢٨احمد سالمه حميده الشيمى١٤ خدمه اجتماعيه
٢٥احمد سالمه عبد السيد احمد١٥ زراعة
٢٤احمد سليمان عبدالعزيز احمد١٦ حقوق 
٢٥احمد سليمان فرج سليمان١٧ حقوق 
٢٤احمد سمان هاشم عبدالحميد١٨ حقوق 
٢٥احمد سمير ابراهيم محمد١٩ حقوق 
٢٦احمد سمير احمد ابو الفتوح٢٠ خدمه اجتماعيه
٣٢احمد سمير احمد عبد الجواد٢١ اداب
٣٠احمد سمير احمد محمد٢٢ حقوق 
٢٣احمد سمير جابر احمد٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد سمير حسن على٢٤ نظم معلومات 
٢٥احمد سمير خيرى محمود٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد سمير سيد محمد٢٦ نظم معلومات 
٢٩احمد سمير عبد الصمد الطيار٢٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ٣٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٤احمد سمير عبد الكريم سيد٢٨ خدمه اجتماعيه
٢٢احمد سمير عبدالفتاح عبدالعزيز٢٩ حقوق 
٢٧احمد سمير عبدهللا احمد٣٠ حقوق 
٢٤احمد سمير لطفي ابوالعز٣١ حقوق 
٢٨احمد سمير محمد صالح٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد سمير محمد عبدالمهدي٣٣ حقوق 
٣١احمد سيد بشير احمد٣٤ حقوق 
٢٨احمد سيد حسين فرج٣٥ لغات و ترجمه
٢٣احمد سيد راشد حسن٣٦ اداب
٢٤احمد سيد زغلول احمد٣٧ حقوق 
٢٣احمد سيد زينهم علي٣٨ حقوق 

صفحة ٣٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦احمد سيد سعيد حسين١ حقوق 
٢٧احمد سيد شوبك كيالنى٢ حقوق 
٢٧احمد سيد صادق ابراهيم٣ خدمه اجتماعيه
٢٣احمد سيد عبدالدايم عزالعرب٤ نظم معلومات 
٢٩احمد سيد عبدالرحمن السيد٥ نظم معلومات 
٢٥احمد سيد عبدالفتاح عبدالمقصود٦ نظم معلومات 
٢٥احمد سيد عبداللطيف ابو طالب٧ خدمه اجتماعيه
٢٤احمد سيد علي علي٨ حقوق 
٣١احمد سيد كمال محمد٩ نظم معلومات 

٢٩احمد سيد محمد صالح١٠ نظم معلومات 
٣١احمد سيد محمد صالح١١ نظم معلومات 
٢٦احمد سيد محمد محمد جاد١٢ حقوق 
٢٧احمد سيد محمد محمود١٣ حقوق 
٢٨احمد سيد محمد نصر١٤ بكالوريوس تجارة
٢٩احمد سيد منير يعقوب١٥ بكالوريوس تجارة
٣١احمد شافعى عزالدين حسن١٦ خدمه اجتماعيه
٢٥احمد شحات محمود محمد١٧ حقوق 
٢٨احمد شحاته محمد مرسى١٨ حقوق 
٢٤احمد شريف كامل عامر١٩ حقوق 
٢٧احمد شعبان رمضان عيسي٢٠ حقوق 
٢٤احمد شعبان شاهين محمد٢١ حقوق 
٢٣احمد شعبان عبدالحميد سيد٢٢ حقوق 
٢٨احمد شعبان عطيه على فوده٢٣ اداب
٢٤احمد شعبان على زيدان٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٤احمد شعبان فرج عبدهللا٢٥ شريعه و قانون
٢٥احمد شعبان كامل محمد٢٦ حقوق 
٢٨احمد شعبان محمد احمد٢٧ نظم معلومات 

صفحة ٣٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٢احمد شعبان نورالدين محمود٢٨ حقوق 
٢٤احمد شكري يوسف علي٢٩ حقوق 
٣٠احمد شوقى سيد حسين٣٠ خدمه اجتماعيه
٢٤احمد شوقى فهمى عبد الحليم٣١ حقوق 
٢٥احمد صابر احمد محمد٣٢ حقوق 
٣٢احمد صابر حسين حسن٣٣ خدمه اجتماعيه
٢٧احمد صابر صديق دسوقى٣٤ شريعه و قانون
٢٤احمد صالح محمود عبدالباقي٣٥ حقوق 
٢٤احمد صالح نور هندى٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد صالح وهبه عبدالجيد٣٧ تربيه
٢٨احمد صبحي عبدالصادق عبدالمعطي٣٨ حقوق 

صفحة ٣٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٢احمد صبحى عبدالفتاح السيد١ خدمه اجتماعيه
٣٣احمد صبحي محمد علي٢ حقوق 
٢٨احمد صبرى عبدهللا حسانين٣ خدمه اجتماعيه
٢٦احمد صبري كامل سعودي٤ حقوق 
٢٦احمد صفوت محمد احمد٥ زراعة
٢٤احمد صالح الدين كمال ابراهيم٦ خدمه اجتماعيه
٢٣احمد صالح جمعه عبدالباقى٧ نظم معلومات 
٣١احمد صالح عبد العظيم مصباح٨ شريعه و قانون
٣٢احمد صالح عبدالعزيز احمد٩ خدمه اجتماعيه

٣٢احمد صالح عبدالقوي علي١٠ حقوق 
٣٠احمد صالح عبده ادريس١١ حقوق 
٣٢احمد صالح عدلي محمد١٢ حقوق 
٢٩احمد ضاحى قاسم جاد١٣ خدمه اجتماعيه
٢٦احمد طارق ابراهيم محمد١٤ خدمه اجتماعيه
٢٩احمد طارق احمد السيد١٥ حقوق 
٢٩احمد طارق سيد محمود١٦ حقوق 
٢٣احمد طارق محمدالكيال١٧ حقوق 
٣٠احمد طلبه عباس علي١٨ حقوق 
٢٥احمد طلعت ماهر طايع١٩ خدمه اجتماعيه
٢٤احمد طلعت محمد رمضان٢٠ نظم معلومات 
٢٦احمد طه احمد محمود٢١ بكالوريوس  ادارة صناعيه 
٢٩احمد طه عبد العليم عبد الحليم٢٢ اداب
٢٥احمد طه عبدالحكيم قطب٢٣ شريعه و قانون
٣٢احمد طه عبدالرحمن مسعود٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٩احمد طه كمال علي ابراهيم٢٥ حقوق 
٣١احمد طه محمد محمود٢٦ بكالوريوس رقابه جودة 
٢٥احمد عادل ابوالفضل ابراهيم٢٧ حقوق 

صفحة ٣٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٨احمد عادل احمد اسماعيل٢٨ نظم معلومات 
٢٦احمد عادل احمد الفولي٢٩ حقوق 
٢٧احمد عادل احمد حسن٣٠ حقوق 
٢٧احمد عادل دياب علي٣١ حقوق 
٢٤احمد عادل صالح محمد٣٢ شريعه و قانون
٢٥احمد عادل عبدالحى محمد٣٣ خدمه اجتماعيه
٢٧احمد عادل عبدالغفار جبر موسي٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد عادل عبدالكريم حسين٣٥ حقوق 
٢٤احمد عادل عبدالمنعم محمد٣٦ حقوق 
٢٣احمد عادل عبدالموجود ابو كشك٣٧ حقوق 
٢٦احمد عادل علي محمد٣٨ حقوق 

صفحة ٣٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣١احمد عادل عيد عبدالعظيم١ خدمه اجتماعيه
٢٨احمد عادل فؤاد ابراهيم٢ حقوق 
٢٤احمد عادل قطب السيد٣ حقوق 
٢٩احمد عادل متولى محمد عاصم٤ نظم معلومات 
٢٤احمد عادل محمد حسانين٥ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد عادل محمود محمد علي٦ حقوق 
٢٧احمد عاطف صالح مصطفي٧ حقوق 
٢٥احمد عاطف على محمد٨ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد عاطف فتحي علي عباده٩ حقوق 

٢٦احمد عاطف محمد عبدالحميد١٠ حقوق 
٢٧احمد عامر السنوسى السيد محمود١١ نظم معلومات 
٢٨احمد عباس احمد عباس١٢ حقوق 
٢٩احمد عباس عبد العليم اسماعيل١٣ اداب
٢٨احمد عباس محمد علي١٤ حقوق 
٢٨احمد عبد الحليم عبد العزيز محمود١٥ شريعه و قانون
٣١احمد عبد الحميد عبد العاطى حسنين١٦ اداب
٢٨احمد عبد الرؤوف على امام١٧ نظم معلومات 
٢٧احمد عبد الرازق قطب عبد الفتاح١٨ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد عبد السالم على مهدى١٩ نظم معلومات 
٢٥احمد عبد الفتاح احمد محمد٢٠ اداب
٢٥احمد عبد القادر يسن احمد٢١ بكالوريوس تجارة
٢٣احمد عبد الكريم رمضان محمد٢٢ حقوق 
٢٦احمد عبد هللا عبده عبد ربه٢٣ لغات و ترجمه
٢٣احمد عبد هللا محمد صالح٢٤ حقوق 
٢٥احمد عبد هللا محمد موسى٢٥ زراعة
٣٢احمد عبد المحسن الحسينى محمد٢٦ خدمه اجتماعيه
٢٣احمد عبد المطلب على محمد٢٧ زراعة

صفحة ٣٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٠احمد عبد المنعم حسنين عالم٢٨ زراعة
٢٤احمد عبد الونيس مرسى سليمان٢٩ اداب
٢٣احمد عبدالباري عتريس محمد٣٠ حقوق 
٢٧احمد عبدالباسط سيد الغرباوي٣١ حقوق 
٣١احمد عبدالباقى احمد عبدهللا٣٢ تربيه
٢٧احمد عبدالباقى مرسى ابوالعال٣٣ نظم معلومات 
٣٠احمد عبدالتواب عبدالحفيظ على٣٤ خدمه اجتماعيه
٢٩احمد عبدالتواب عبدالعظيم موسي٣٥ حقوق 
٢٦احمد عبدالتواب محمد احمد٣٦ نظم معلومات 
٣١احمد عبدالحليم سيد عبدالحليم٣٧ نظم معلومات 
٢٤احمد عبدالحليم عاشور قاسم٣٨ حقوق 

صفحة ٤٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٠احمد عبدالحليم عبدالباسط خليل١ حقوق 
٢٨احمد عبدالحميد ابراهيم محمد٢ نظم معلومات 
٢٩احمد عبدالحميد على عبدالرحيم٣ شريعه و قانون
٢٩احمد عبدالحي عبدالرحمن بدوي٤ حقوق 
٢٥احمد عبدالرؤوف طه عبدالرؤف٥ اقتصاد وعلوم سياسيه
٣٠احمد عبدالرازق حجاج محمد٦ حقوق 
٢٦احمد عبدالرازق عبدالمحسن حسان٧ حقوق 
٢٤احمد عبدالرازق علي بديوي٨ حقوق 
٣٢احمد عبدالرازق فهمى احمد محمد٩ نظم معلومات 

٢٢احمد عبدالرافع ابراهيم خضر١٠ خدمه اجتماعيه
٢٧احمد عبدالرحمن عبدالباسط عبدالجواد١١ حقوق 
٢٤احمد عبدالرحمن عبدالمنعم محمد١٢ خدمه اجتماعيه
٢٨احمد عبدالرشيد رزق عبدالهادي١٣ حقوق 
٣٠احمد عبدالستار احمد محمد ابو سنه١٤ نظم معلومات 
٣٠احمد عبدالسالم محمود عمار١٥ حقوق 
٢٨احمد عبدالصبور محمد علوي١٦ حقوق 
٢٦احمد عبدالصمد محمد حامد١٧ حقوق 
٢٤احمد عبدالعاطي عبا علي١٨ حقوق 
٣١احمد عبدالعال احمد عبدالعال١٩ شريعه و قانون
٢٧احمد عبدالعال صالح عتريس٢٠ حقوق 
٢٣احمد عبدالعال عبدالعزيز فرج٢١ نظم معلومات 
٣١احمد عبدالعال محمد ابوسيف٢٢ حقوق 
٢٦احمد عبدالعزيز ابو العز عبدالعزيز٢٣ شريعه و قانون
٢٥احمد عبدالعزيز طه بيومى٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٢احمد عبدالعزيز محمد عبدالمجيد٢٥ حقوق 
٢٨احمد عبدالعظيم بيومي محمد٢٦ حقوق 
٢٥احمد عبدالعظيم محمد احمد السيد٢٧ حقوق 

صفحة ٤١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٠احمد عبدالعليم عبدالغفار علي٢٨ حقوق 
٢٨احمد عبدالغفار شاكر سيد٢٩ حقوق 
٢٥احمد عبدالغفار صابر كرم هللا٣٠ حقوق 
٢٧احمد عبدالفتاح احمد محمود قاسم٣١ شريعه و قانون
٢٤احمد عبدالفتاح ثابت دسوقي٣٢ حقوق 
٢٩احمد عبدالقوي عبدالعزيز عبدالقوي٣٣ حقوق 
٢٧احمد عبدالكريم حامد السيد٣٤ نظم معلومات 
٢٣احمد عبدالكريم محمد حسن٣٥ حقوق 
٢٥احمد عبداللطيف عبدالمنعم نايل٣٦ حقوق 
٢٧احمد عبدهللا احمد شعيب٣٧ حقوق 
٢٤احمد عبدهللا احمد متولي٣٨ حقوق 

صفحة ٤٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥احمد عبدهللا السيد زيدان١ خدمه اجتماعيه
٣٠احمد عبدهللا محمد محمود٢ نظم معلومات 
٢٣احمد عبدهللا محمد وهبه٣ حقوق 
٢٣احمد عبدالمجيد عبدالحق عبدالمجيد٤ حقوق 
٢٤احمد عبدالمحسن احمد محمد٥ نظم معلومات 
٢٥احمد عبدالمحسن احمد محمود٦ حقوق 
٢٩احمد عبدالمطلب نصر الدين على٧ خدمه اجتماعيه
٢٤احمد عبدالمعز فهمي الشريف٨ حقوق 
٢٨احمد عبدالمعطي عبدالمعطي جوده٩ حقوق 

٢٥احمد عبدالمغني محمد محمد خليل١٠ بكالوريوس تجارة
٣٢احمد عبدالملك سالم عبدالرحمن١١ حقوق 
٢٣احمد عبدالمنعم احمد عبدالرحمن١٢ حقوق 
٢٨احمد عبدالمنعم محمد عبدالغني١٣ حقوق 
٢٨احمد عبدالنبي ابراهيم سالم١٤ حقوق 
٣١احمد عبدالنبي صديق ابوطالب١٥ حقوق 
٢٦احمد عبدالواحد محمد محمود١٦ حقوق 
٢٦احمد عبدالوهاب علي برعي١٧ حقوق 
٢٧احمد عبدالوهاب يوسف اسماعيل١٨ حقوق 
٢٨احمد عبدربه عبدالحكيم محمد١٩ حقوق 
٢٧احمد عثمان طه عثمان٢٠ حقوق 
٢٦احمد عرابى السيد عبدالرحيم٢١ نظم معلومات 
٢٥احمد عرفة محمد عبد اللطيف٢٢ اداب
٢٥احمد عز الدين محمد٢٣ حقوق 
٢٣احمد عصام ابراهيم محمد٢٤ نظم معلومات 
٢٣احمد عصام احمد شفيق٢٥ خدمه اجتماعيه
٢٧احمد عصام عبدالحليم ثابت٢٦ حقوق 
٢٩احمد عصمت سليمان ابراهيم٢٧ شريعه و قانون

صفحة ٤٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٨احمد عطيه سعيد مرسال٢٨ اداب
٣٠احمد عفت رمضان محمد٢٩ نظم معلومات 
٢٧احمد عفت محمد ابراهيم٣٠ نظم معلومات 
٣٠احمد عالء الدين عبدالرحمن محمد٣١ خدمه اجتماعيه
٢٨احمد عالء الدين محمد سليمان٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٥احمد عالء عبد الفتاح محمود ابراهيم٣٣ اداب
٢٥احمد عالم احمد حسن٣٤ حقوق 
٢٤احمد علي حامد ابراهيم٣٥ حقوق 
٢٣احمد على حسن تركى٣٦ حقوق 
٢٦احمد علي حسنين رفاعي٣٧ حقوق 
٣٠احمد على سيد على٣٨ شريعه و قانون

صفحة ٤٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٢احمد علي شوربجي محمد١ حقوق 
٢٧احمد علي صابر قطب٢ حقوق 
٢٨احمد على عبد المعطى٣ حقوق 
٢٩احمد على عبدالرحمن ابراهيم٤ شريعه و قانون
٢٧احمد علي عبدالعزيز عبدالسالم٥ حقوق 
٢٥احمد علي عشماوي محمد٦ حقوق 
٣٢احمد علي عطيه عرابي٧ حقوق 
٢٩احمد على على محفوظ٨ حقوق 
٣١احمد علي فؤاد حافظ٩ حقوق 

٢٤احمد علي محمد علي١٠ حقوق 
٢٦احمد علي محمد علي١١ حقوق 
٢٧احمد علي محمد علي١٢ حقوق 
٢٩احمد علي محمد محمد١٣ حقوق 
٣٠احمد علي منصور سالمه١٤ حقوق 
٢٩احمد على موسى عبدالعال١٥ شريعه و قانون
٢٨احمد عماد الدين سعيد عبدالحميد١٦ نظم معلومات 
٢٨احمد عماد الدين طه محمود١٧ نظم معلومات 
٢٣احمد عماد حافظ محمد١٨ حقوق 
٢٧احمد عمر اسماعيل سيد١٩ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد عمر بكر غريب٢٠ حقوق 
٢٩احمد عمر عبدهللا محمد٢١ حقوق 
٢٤احمد عمرو عبد اللطيف على٢٢ شريعه و قانون
٢٦احمد عنتر محمد محمد حسين٢٣ خدمه اجتماعيه
٢٨احمد عنتر مندي علي ابوالجود٢٤ حقوق 
٢٥احمد عيد صوفي عويان٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٩احمد غريب عبدالحميد سيد احمد٢٦ حقوق 
٢٤احمد فؤاد بيومى محمد٢٧ اداب

صفحة ٤٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٨احمد فؤاد محمد المتولى٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد فاروق صابر احمد٢٩ حقوق 
٢٣احمد فاروق عبد المحسن محمد٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٤احمد فايز عبد السالم على على٣١ حقوق 
٣١احمد فتحى احمد خليل٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٨احمد فتحي امين عبداللطيف٣٣ حقوق 
٢٦احمد فتحى حسن حسن٣٤ نظم معلومات 
٢٩احمد فتحى سيد احمد السعدنى٣٥ زراعة
٣٠احمد فتحي شحاته زقزوق٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد فتحي عبدالعزيز عبدالمجيد٣٧ حقوق 
٢٧احمد فتحى على محمد٣٨ نظم معلومات 

صفحة ٤٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٧احمد فتحي قرين عبدالحميد١ حقوق 
٣٠احمد فتحي كامل مصطفي٢ حقوق 
٢٨احمد فخرى حنفى محمد٣ حقوق 
٣١احمد فراج على محمد٤ خدمه اجتماعيه
٢٩احمد فرج ابراهيم سيد النجار٥ حقوق 
٢٥احمد فرج ابراهيم عفيفي٦ حقوق 
٢٣احمد فرج احمد عبدالمنعم٧ حقوق 
٢٣احمد فرج عبد العزيز حامد٨ بكالوريوس تجارة
٢٩احمد فرج محمد احمد٩ خدمه اجتماعيه

٢٦احمد فضل عبدالمنعم عثمان١٠ خدمه اجتماعيه
٣٠احمد فكرى محمد عبد السالم١١ اداب
٢٣احمد فهمي السيد ابراهيم فضه١٢ حقوق 
٢٨احمد فهمى سالم عبدالرازق١٣ خدمه اجتماعيه
٢٤احمد فوزي احمد ابواحمد١٤ حقوق 
٢٧احمد فوزي محمد عبداللطيف١٥ حقوق 
٢٥احمد فيري عبدالجواد حسن١٦ حقوق 
٢٤احمد فيصل السيد مصطفي١٧ حقوق 
٢٣احمد قاسم ابراهيم عقيله١٨ نظم معلومات 
٢٥احمد قرني محمد قرني١٩ حقوق 
٢٦احمد قطب حاتم قطب القط٢٠ حقوق 
٣١احمد قطب سالمه سالمه٢١ حقوق 
٢٩احمد قطب نصار الشاهد٢٢ شريعه و قانون
٢٦احمد قناوي محمد قناوي٢٣ حقوق 
٢٩احمد كامل احمد محمد٢٤ حقوق 
٢٥احمد كامل عبدالعزيزمحمد٢٥ حقوق 
٣٣احمد كامل عبدالعظيم٢٦ نظم معلومات 
٢٩احمد كامل يونس محمد٢٧ اداب

صفحة ٤٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٠الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤احمد كرم عبدالشفيق محمد العطار٢٨ نظم معلومات 
٢٤احمد كمال احمد ابراهيم٢٩ شريعه و قانون
٢٦احمد كمال احمد علي٣٠ حقوق 
٢٥احمد كمال سيد عمر٣١ حقوق 
٢٤احمد كمال محمد عبدالمقصود٣٢ نظم معلومات 
٢٨احمد كمال محمد عفيفى٣٣ نظم معلومات 
٣٠احمد مؤمن عبدالغني خزيم٣٤ حقوق 
٢٤احمد ماهر عباس خطاب٣٥ حقوق 
٢٥احمد ماهر عبد الفتاح عبد العزيز٣٦ حقوق 
٢٧احمد ماهر عالء الدين على٣٧ نظم معلومات 

صفحة ٤٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

مهندس ثالث
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣١ابتهال محمد محمد عبدهللا١ بكالوريوس هندسه
٢٥احمد اسامه عبدالمنعم شاهين٢ بكالوريوس هندسه
٢٦احمد السيد نعمان عبدالحليم٣ بكالوريوس هندسه
٢٦احمد حلمي حسن محمد٤ بكالوريوس هندسه
٢٧احمد سامي عبدالفتاح هالل٥ بكالوريوس هندسه
٢٤احمد شعبان وفيق محمد٦ بكالوريوس هندسه
٢٤احمد عبدالحكيم كامل علواني٧ بكالوريوس هندسه
٢٦احمد عبدالخالق السيد عبدالخالق٨ بكالوريوس هندسه
٣٠احمد عبدالسميع عبدالمنعم محمد٩ بكالوريوس هندسه

٢٧احمد عبدالعزيز حميد حسين١٠ بكالوريوس هندسه
٢٩احمد عبده على على١١ بكالوريوس هندسه
٣٠احمد علي شعبان فرغلي١٢ بكالوريوس هندسه
٢٥احمد فتحي محمد قابل١٣ بكالوريوس هندسه
٣٠احمد محمد جالل السيد١٤ بكالوريوس هندسه
٢٣احمد محمد عبدالغفار طه١٥ بكالوريوس هندسه
٢٥احمد محمد عمرو صالح عبدالقادر١٦ بكالوريوس هندسه
٢٨احمد محمود عبدالحي محمد١٧ بكالوريوس هندسه
٢٦احمد محمود مؤمن حسن١٨ بكالوريوس هندسه
٢٤احمد محمود محمد صديق١٩ بكالوريوس هندسه
٢٤احمد مسعد محمد عبدالسالم٢٠ بكالوريوس هندسه
٢٤احمد يوسف محمد ابراهيم٢١ بكالوريوس هندسه
٣٠اسامه محمد كمال عبدالفتاح٢٢ بكالوريوس هندسه
٢٤اسالم سيد شعبان مهدي٢٣ بكالوريوس هندسه
٢٥اسالم متولي متولي مجاهد٢٤ بكالوريوس هندسه
٣١اسالم محمد عصام محمد٢٥ بكالوريوس هندسه
٢٧االء اسماعيل عبد الفتاح دسوقى٢٦ بكالوريوس هندسه
٢٣امل طارق هاشم محمد٢٧ بكالوريوس هندسه

صفحة ٤٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

مهندس ثالث
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣امل نفاد كامل محمود٢٨ بكالوريوس هندسه
٢٤ايه خالد سيد احمد٢٩ بكالوريوس هندسه
٢٦بالل طسون عمر محمد٣٠ بكالوريوس هندسه
٢٤بوال جورج مصري برناب٣١ بكالوريوس هندسه
٢٤حنين طارق محمد مصطفي٣٢ بكالوريوس هندسه
٢٤دعاء احمد عطيه عبدالعزيز٣٣ بكالوريوس هندسه
٢٥راندا عصام احمد محمد٣٤ بكالوريوس هندسه
٢٨رانيا رجب شعبان جمعه٣٥ بكالوريوس هندسه

صفحة ٥٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

مهندس ثالث
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣١رشاد فتوح عطيه فتوح١ بكالوريوس هندسه
٣١رضوان بحر محمد احمد٢ بكالوريوس هندسه
٢٤رمضان اسماعيل عبدالمقصود شرف٣ بكالوريوس هندسه
٣٠زينب عصمت عبدالخالق علي٤ بكالوريوس هندسه
٢٦سامح نبيل محمد سعيد٥ بكالوريوس هندسه
٢٨سعيد محمد امين محمد٦ بكالوريوس هندسه
٢٨سماح عيسي عبده ابراهيم٧ بكالوريوس هندسه
٢٤شادي عبدالمجيد فتحي متولي٨ بكالوريوس هندسه
٢٤شادي محمد فؤاد محمد صالح٩ بكالوريوس هندسه

٢٧شافعي مختار عمر محمد١٠ بكالوريوس هندسه
٣١شريف اسماعيل السيد محمد١١ بكالوريوس هندسه
٢٤شريف عبدالرحمن مصطفي حماد١٢ بكالوريوس هندسه
٣١شيرين سعيد كامل احمد١٣ بكالوريوس هندسه
٣٢ضياء الدين محمد محمد علي ابوطه١٤ بكالوريوس هندسه
٢٤عبدالرحمن حامد ابراهيم حامد١٥ بكالوريوس هندسه
٢٣عبدالرحمن محمد محمد عبدالواحد١٦ بكالوريوس هندسه
٢٣عبدالرحمن محمود الدسوقي الشربيني١٧ بكالوريوس هندسه
٢٦عبدالوهاب جمعه عبدالوهاب ابراهيم١٨ بكالوريوس هندسه
٣١عزه خليل جميل كساب١٩ بكالوريوس هندسه
٢٧عال عبدالسالم محمود الحميلي٢٠ بكالوريوس هندسه
٢٥علي ناصف عبدالعليم الجداوي٢١ بكالوريوس هندسه
٢٩عماد الدين حمدي رمضان عبداللطيف٢٢ بكالوريوس هندسه
٣٢عماد عبدالعزيز مدبولي اسماعيل٢٣ بكالوريوس هندسه
٢٥عمر مكرم محمد مبروك٢٤ بكالوريوس هندسه
٢٢عمرو خالد عمر علي٢٥ بكالوريوس هندسه
٢٩عمرو رمضان سليمان عبدالعزيز٢٦ بكالوريوس هندسه
٢٤عمرو فرج محمد حسب هللا٢٧ بكالوريوس هندسه

صفحة ٥١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

مهندس ثالث
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٨عمرو مصطفي محمد محمود بركات٢٨ بكالوريوس هندسه
٢٥غاده محمود ابراهيم السيد سليمان٢٩ بكالوريوس هندسه
٣١فاطمه ابراهيم بشير محمود٣٠ بكالوريوس هندسه
٢٤فاطمه صبري عبدالصبور صالح٣١ بكالوريوس هندسه
٢٧كرستين رمسيس رشدي كامل٣٢ بكالوريوس هندسه
٢٩كريم عبد النبى على ابو السعود٣٣ بكالوريوس هندسه
٢٨ماجد محفوظ مبارك شاكر٣٤ بكالوريوس هندسه
٢٦محمد ابراهيم عبدالباسط خلف٣٥ بكالوريوس هندسه

صفحة ٥٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

مهندس ثالث
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤محمد اسامه سيد عبدالرؤف١ بكالوريوس هندسه
٢٩محمد السيد كامل السيد٢ بكالوريوس هندسه
٢٥محمد جمال عبدالناصر احمد علي٣ بكالوريوس هندسه
٢٤محمد خالد ابراهيم علي سعيد٤ بكالوريوس هندسه
٣١محمد صالح الدين فتحي محمد٥ بكالوريوس هندسه
٢٣محمد علي محمد انور ابراهيم٦ بكالوريوس هندسه
٢٥محمد مجدى عبد الفتاح بيبرس٧ بكالوريوس هندسه
٣٠محمد ناجي محمد امين٨ بكالوريوس هندسه
٢٦محمد هانئ محمد كمال٩ بكالوريوس هندسه

٢٤محمد وجدي مصطفي حسن١٠ بكالوريوس هندسه
٢٩محمد وحيد عبدالعزيز عبدالعزيز١١ بكالوريوس هندسه
٢٤محمود حسانين١٢ بكالوريوس هندسه
٢٣محمود علي علي علواني١٣ بكالوريوس هندسه
٢٧محمود نجيب حفني زناتي١٤ بكالوريوس هندسه
٣٢مدحت رمضان محمود عبدالجواد١٥ بكالوريوس هندسه
٢٩مروه عنتر رمضان حسين١٦ بكالوريوس هندسه
٢٦مريم عبدالغني محمد عبدالغني١٧ بكالوريوس هندسه
٢٧مصطفي احمد محمد كاشف١٨ بكالوريوس هندسه
٢٩مصطفى السيد عبد العاطى مرسى١٩ بكالوريوس هندسه
٢٦مصطفي كمال الدين حسين محمد٢٠ بكالوريوس هندسه
٣٠مصطفي محمد صادق السيد٢١ بكالوريوس هندسه
٣١مصطفي محمد محمود محمد جاد الكريم٢٢ بكالوريوس هندسه
٢٤منار كرم عبدالنبي حامد٢٣ بكالوريوس هندسه
٢٦منار وجدي عبدالعزيز صالح٢٤ بكالوريوس هندسه
٢٤ناهد عبدالغني ابراهيم محمد٢٥ بكالوريوس هندسه
٢٢ندي ابراهيم سلطانابراهيم٢٦ بكالوريوس هندسه
٢٩هبه عبدالحكم عبدالرحيم محمد٢٧ بكالوريوس هندسه

صفحة ٥٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

مهندس ثالث
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥هدي فتحي احمد ابوالخير الشامي٢٨ بكالوريوس هندسه
٣٢هدي محمود عرفان مصطفي٢٩ بكالوريوس هندسه
٣٢هيثم احمد عبدالظاهر علي٣٠ بكالوريوس هندسه
٢٤وفاء زكريا محمود ابراهيم٣١ بكالوريوس هندسه
٢٥والء احمد محمد عبدالمحسن٣٢ بكالوريوس هندسه

صفحة ٥٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥احمد محمد احمد محمد١ تجاره محاسبه
٢٥احمد محمد احمد محمد٢ تجاره محاسبه
٢٦احمد محمد احمد محمد الجناينى٣ تجاره محاسبه
٢٣احمد محمد احمد محمد رواش٤ تجاره محاسبه
٢٦احمد محمد احمد محمد على٥ تجاره محاسبه
٣١احمد محمد احمد يوسف٦ تجاره محاسبه
٢٨احمد محمد ادريس محمد٧ تجاره محاسبه
٢٤احمد محمد السيد عبد المجيد٨ تجاره محاسبه
٢٩احمد محمد امام احمد٩ تجاره محاسبه

٢٦احمد محمد انور عبدالعزيز١٠ تجاره محاسبه
٢٧احمد محمد بشير عبد التواب١١ تجاره محاسبه
٢٣احمد محمد جابر عبد الجليل١٢ تجاره محاسبه
٢٩احمد محمد جاد رمزى١٣ تجاره محاسبه
٣٠احمد محمد حسن حسن على١٤ تجاره محاسبه
٢٦احمد محمد حسن عثمان١٥ تجاره محاسبه
٢٩احمد محمد حمد هللا سعيد١٦ تجاره محاسبه
٢٨احمد محمد رمضان بدر١٧ تجاره محاسبه
٢٩احمد محمد رمضان محمد١٨ تجاره محاسبه
٢٧احمد محمد سعيد محمد فضل١٩ تجاره محاسبه
٢٧احمد محمد سليمان احمد٢٠ تجاره محاسبه
٢٧احمد محمد سيد حمد٢١ تجاره محاسبه
٢٧احمد محمد سيد سيد االلفى٢٢ تجاره محاسبه
٢٨احمد محمد سيد محمد٢٣ تجاره محاسبه
٣١احمد محمد شافعى محمد٢٤ تجاره محاسبه
٢٦احمد محمد شحاته محمود٢٥ تجاره محاسبه
٢٤احمد محمد شوربجى عبد المولى٢٦ تجاره محاسبه
٢٨احمد محمد صادق عوض٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٥٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥احمد محمد عادل عبد العليم٢٨ تجاره محاسبه
٢٤احمد محمد عباس قرنى٢٩ تجاره محاسبه
٢٥احمد محمد عبد الحفيظ عكاشه٣٠ تجاره محاسبه
٢٥احمد محمد عبد الحميد عبد هللا٣١ تجاره محاسبه
٢٦احمد محمد عبد الحميد محمد٣٢ تجاره محاسبه
٣١احمد محمد عبد الخالق سيد٣٣ تجاره محاسبه
٢٢احمد محمد عبد الرحمن السيد٣٤ تجاره محاسبه
٢٧احمد محمد عبد الستار عبد المنعم٣٥ تجاره محاسبه
٢٨احمد محمد عبد السالم سيد٣٦ تجاره محاسبه
٢٨احمد محمد عبد العاطى حسن٣٧ تجاره محاسبه
٢٥احمد محمد عبد العظيم محمد٣٨ تجاره محاسبه
٢٦احمد محمد عبد الفتاح عزام٣٩ تجاره محاسبه
٢٥احمد محمد عبد الفتاح مصطفى٤٠ تجاره محاسبه

صفحة ٥٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٠احمد محمد عبد اللطيف عبد الباقى١ تجاره محاسبه
٢٢احمد محمد عبدالحكيم عمر٢ تجاره محاسبه
٢٣احمد محمد عبدالفتاح احمد٣ تجاره محاسبه
٢٦احمد محمد عبدالمنعم على محمد٤ تجاره محاسبه
٢٧احمد محمد عبده على٥ تجاره محاسبه
٢٧احمد محمد عصام ذكى٦ تجاره محاسبه
٢٦احمد محمد عطيه عبدالعال٧ تجاره محاسبه
٢٧احمد محمد على احمد٨ تجاره محاسبه
٣١احمد محمد على يوسف٩ تجاره محاسبه

٣٠احمد محمد عيد عامر١٠ تجاره محاسبه
٢٨احمد محمد عيسى رمضان١١ تجاره محاسبه
٢٣احمد محمد غريب محمد١٢ تجاره محاسبه
٢٨احمد محمد غنيم محمد١٣ تجاره محاسبه
٣١احمد محمد مجدى محمد عبد العليم١٤ تجاره محاسبه
٢٢احمد محمد محمد السيد١٥ تجاره محاسبه
٣٠احمد محمد محمد الصادق١٦ تجاره محاسبه
٢٦احمد محمد محمد جوده١٧ تجاره محاسبه
٢٥احمد محمد محمد رشاد١٨ تجاره محاسبه
٢٧احمد محمد محمود عبد العال١٩ تجاره محاسبه
٣٠احمد محمد محمود محمد برعى٢٠ تجاره محاسبه
٣١احمد محمد مشحوت ابراهيم٢١ تجاره محاسبه
٢٥احمد محمد مصطفى احمد٢٢ تجاره محاسبه
٢٦احمد محمد مصطفى عبداللطيف٢٣ تجاره محاسبه
٢٧احمد محمد مصطفى على مصطفى٢٤ تجاره محاسبه
٢٤احمد محمد مصطفى كمال٢٥ تجاره محاسبه
٢٧احمد محمد مصطفى مصطفى٢٦ تجاره محاسبه
٣٠احمد محمد نور الدين داوود٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٥٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦احمد محمدى محمد اسماعيل رضوان٢٨ تجاره محاسبه
٣٢احمد محمدين احمد حسين٢٩ تجاره محاسبه
٣٢احمد محمود احمد٣٠ تجاره محاسبه
٣٢احمد محمود احمد غريب٣١ تجاره محاسبه
٣٢احمد محمود احمد محمود حشيش٣٢ تجاره محاسبه
٢٦احمد محمود خليفه احمد٣٣ تجاره محاسبه
٢٤احمد محمود عبد الحفيظ احمد٣٤ تجاره محاسبه
٢٩احمد محمود عبد الحميد محمد٣٥ تجاره محاسبه
٢٤احمد محمود عثمان حسن الجوهرى٣٦ تجاره محاسبه
٢٤احمد محمود على عبدالرازق٣٧ تجاره محاسبه
٢٧احمد محمود على على٣٨ تجاره محاسبه
٢٤احمد محمود كيالنى محمود٣٩ تجاره محاسبه
٢٥احمد محمود محمد احمد٤٠ تجاره محاسبه

صفحة ٥٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٧احمد محمود محمد على١ تجاره محاسبه
٣٢احمد محمود محمد محمد٢ تجاره محاسبه
٢٤احمد محمود نجيب على٣ تجاره محاسبه
٢٦احمد مختار محمد رمزى٤ تجاره محاسبه
٢٤احمد مدحت صابر سيد٥ تجاره محاسبه
٢٨احمد مسعد ابراهيكم فتوح٦ تجاره محاسبه
٢٣احمد مسعد عبد الظاهر سنوسى٧ تجاره محاسبه
٢٥احمد مصطفى احمد رزق٨ تجاره محاسبه
٢٩احمد مصطفى احمد على٩ تجاره محاسبه

٣٢احمد مصطفى جمعه حسين١٠ تجاره محاسبه
٢٤احمد مصطفى حسين محمد١١ تجاره محاسبه
٢٥احمد مصطفى عبد العال حسن١٢ تجاره محاسبه
٢٤احمد مصطفى على عبد الهادى١٣ تجاره محاسبه
٢٤احمد مصطفى محمد احمد١٤ تجاره محاسبه
٢٣احمد مصطفى محمد عبد الواحد١٥ تجاره محاسبه
٢٣احمد مصطفى محمود محمد١٦ تجاره محاسبه
٣٠احمد ممدوح احمد محمد١٧ تجاره محاسبه
٣٠احمد منصور عبد الهادى احمد١٨ تجاره محاسبه
٢٣احمد مهران احمد محمد١٩ تجاره محاسبه
٢٤احمد ناصر عبد الباسط محمد٢٠ تجاره محاسبه
٢٥احمد ناصر محمد عيد٢١ تجاره محاسبه
٢٣احمد نبيل مصطفى االقرع٢٢ تجاره محاسبه
٢٣احمد نعيم محمد محمد٢٣ تجاره محاسبه
٢٢احمد هانىء عادل محمد عبد المجيد٢٤ تجاره محاسبه
٢٤احمد هشام طه حسن٢٥ تجاره محاسبه
٢٤احمد هشام محمد احمد٢٦ تجاره محاسبه
٢٣احمد يحيى احمد عبده٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٥٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٨احمد يحيى رشاد عبدالسميع٢٨ تجاره محاسبه
٢٨احمد يحيى عطا هللا عطا٢٩ تجاره محاسبه
٢٤احمد يحيى على محمد٣٠ تجاره محاسبه
٢٤احمد يسرى احمد عبد الفتاح٣١ تجاره محاسبه
٢٢احمد يوسف امام كمال٣٢ تجاره محاسبه
٢٤احمد يوسف عبد المنعم الحديدى٣٣ تجاره محاسبه
٢٣احمد يوسف على ابو خليل٣٤ تجاره محاسبه
٣١احمد يوسف متولى يوسف٣٥ تجاره محاسبه
٢٨احمد يوسف محمد ابراهيم٣٦ تجاره محاسبه
٣١ادهم احمد ابراهيم عبد الحميد٣٧ تجاره محاسبه
٣٢ارنست عيد عبد المسيح يوسف٣٨ تجاره محاسبه
٢٦اريج محمد فؤاد احمد٣٩ تجاره محاسبه
٣١اريج محمود احمد حماد قبيصى٤٠ تجاره محاسبه

صفحة ٦٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥اسامة احمد مبروك احمد١ تجاره محاسبه
٢٨اسامة محمود عبد الوهاب محمد٢ تجاره محاسبه
٣١اسامة محمود محمد على٣ تجاره محاسبه
٢٦اسامه اسماعيل احمد البردونى٤ تجاره محاسبه
٢٥اسامه خليل عبد القادر محمود٥ تجاره محاسبه
٣٠اسامه رمضان محمد عبدالرحيم٦ تجاره محاسبه
٢٧اسامه سعد حلمى مصطفى٧ تجاره محاسبه
٣٢اسامه سمير عبد السالم على٨ تجاره محاسبه
٢٤اسامه عبد هللا حامد عبد الغفار٩ تجاره محاسبه

٢٤اسامه عبد النبى محمود شفاعه١٠ تجاره محاسبه
٢٧اسامه عبده عبد الباقى سالم١١ تجاره محاسبه
٢٨اسامه محمد سيد احمد محمود١٢ تجاره محاسبه
٢٤اسامه محمد مبروك عيسوى١٣ تجاره محاسبه
٣٢اسامه محمد محمد ابراهيم سعده١٤ تجاره محاسبه
٢٤اسامه محمد محمود محمد بحيرى١٥ تجاره محاسبه
٢٨اسامه محمود عبدالوهاب محمد١٦ تجاره محاسبه
٢٣اسامه ممدوح عبد المنعم عبد هللا١٧ تجاره محاسبه
٢٣اسراء احمد ابراهيم طه١٨ تجاره محاسبه
٢٨اسراء احمد على مختار١٩ تجاره محاسبه
٢٢اسراء احمد مصطفى محمد٢٠ تجاره محاسبه
٢٤اسراء رضا عباس احمد٢١ تجاره محاسبه
٢٨اسراء رفاعى احمد ابو حامد٢٢ تجاره محاسبه
٢٢اسراء زكريا محمد محمود٢٣ تجاره محاسبه
٢٤اسراء عماد الدين حامد ابراهيم٢٤ تجاره محاسبه
٢١اسراء فؤاد ابراهيم محمد٢٥ تجاره محاسبه
٢٥اسراء فاروق رياض عبد النعيم٢٦ تجاره محاسبه
٢٢اسراء محمد على احمد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٦١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٢اسراء منير امام سليمان٢٨ تجاره محاسبه
٢١اسراء نادر محمد محمد٢٩ تجاره محاسبه
٢٢اسراء يسرى محمد متولى٣٠ تجاره محاسبه
٢٥اسرائيل مجدى محمود عبد الحليم٣١ تجاره محاسبه
٢٦اسالم ابراهيم توحيد محمد٣٢ تجاره محاسبه
٢٥اسالم ابراهيم على احمد٣٣ تجاره محاسبه
٢٥اسالم احمد رضا ضوى عبد السيد٣٤ تجاره محاسبه
٢٨اسالم احمد سيسد احمد٣٥ تجاره محاسبه
٢٤اسالم احمد عبد هللا ابراهيم٣٦ تجاره محاسبه
٢٤اسالم احمد عبدالعزيز عبدالنبى٣٧ تجاره محاسبه
٢٥اسالم احمد على محمد٣٨ تجاره محاسبه
٢٣اسالم احمد محمد جنه٣٩ تجاره محاسبه
٢٦اسالم احمد محمد عبد العال٤٠ تجاره محاسبه

صفحة ٦٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٩اسالم احمد محمد عبد اللطيف١ تجاره محاسبه
٢٧اسالم اشرف زكى سليمان٢ تجاره محاسبه
٢٦اسالم اشرف صديق ماضى٣ تجاره محاسبه
٢٥اسالم اشرف ممدوح احمد٤ تجاره محاسبه
٢٣اسالم بدوى بندارى محمد ايوب٥ تجاره محاسبه
٢٦اسالم جمال سيد غالب٦ تجاره محاسبه
٢٧اسالم خطاب خطاب جاد٧ تجاره محاسبه
٢٣اسالم رجب خلف هللا حسين٨ تجاره محاسبه
٢٦اسالم رجب عبدالحافظ احمد٩ تجاره محاسبه

٢٦اسالم رجب عبدالرحيم احمد١٠ تجاره محاسبه
٢٧اسالم سمير عبد الموجود احمد١١ تجاره محاسبه
٢٨اسالم سيد زكى ابراهيم١٢ تجاره محاسبه
٢٥اسالم سيد على دسوقى١٣ تجاره محاسبه
٢٧اسالم صالح شعبان حسن١٤ تجاره محاسبه
٢٤اسالم عادل احمد عبد الشافى١٥ تجاره محاسبه
٢٣اسالم عباس عيد عباس١٦ تجاره محاسبه
٢٥اسالم عبد السالم بهجت مصطفى١٧ تجاره محاسبه
٢٥اسالم عبد السميع يونس اسماعيل١٨ تجاره محاسبه
٢٢اسالم عمران امانى محمد١٩ تجاره محاسبه
٢٣اسالم فتحى حافظ خليل٢٠ تجاره محاسبه
٣٠اسالم فرغلى مصطفى حسن٢١ تجاره محاسبه
٢٥اسالم قدرى عبد الحافظ عبد هللا٢٢ تجاره محاسبه
٢٨اسالم محمد ابراهيم عبد الرحمن٢٣ تجاره محاسبه
٢٤اسالم محمد احمد احمد السيد٢٤ تجاره محاسبه
٢٥اسالم محمد المنصورى سليمان٢٥ تجاره محاسبه
٢٤اسالم محمد حامد على٢٦ تجاره محاسبه
٢٧اسالم محمد عادل جمال الدين٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٦٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥اسالم محمد عبد المطلب عبد الشافى٢٨ تجاره محاسبه
٢٨اسالم محمد فرج فرحات٢٩ تجاره محاسبه
٢٨اسالم محمد محمد الطويل٣٠ تجاره محاسبه
٢٤اسالم محمد محمود محمد٣١ تجاره محاسبه
٢٥اسالم محمد مصطفى عبدهللا٣٢ تجاره محاسبه
٢٤اسالم محمد وفائى فتح هللا٣٣ تجاره محاسبه
٢٥اسالم محمود احمد سالمه٣٤ تجاره محاسبه
٢٤اسالم مصطفى عبد العال محمود٣٥ تجاره محاسبه
٢٧اسالم نصر عبد الهادى احمد٣٦ تجاره محاسبه
٢٧اسالم هلول محمد محمد٣٧ تجاره محاسبه
٢٢اسماء ابراهيم جالل السيد٣٨ تجاره محاسبه
٢٩اسماء احمد سيف االسالم حسنى٣٩ تجاره محاسبه
٢٧اسماء حسن محمد احمد٤٠ تجاره محاسبه

صفحة ٦٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦احمد ماهر محمد عبد هللا١ اداب
٢٦احمد ماهر محمد عبده٢ حقوق 
٣٢احمد ماهر محمد محمد٣ بكالوريوس تجارة
٢٣احمد مبارك احمد علي٤ حقوق 
٢٩احمد مبروك عبدالباقى على٥ نظم معلومات 
٢٦احمد مبروك علي عبدالغني٦ حقوق 
٢٧احمد متولى متولى ابو المجد٧ خدمه اجتماعيه
٢٤احمد مجدي ابراهيم عبدالحليم٨ حقوق 
٢٥احمد مجدى احمد محمد٩ نظم معلومات 

٢٧احمد مجدى احمد محمد عوض١٠ حقوق 
٢٦احمد مجدي حامد عبدالرحيم١١ حقوق 
٢٨احمد مجدى رمضان محمود١٢ نظم معلومات 
٢٥احمد مجدي عبدالتواب عيد١٣ حقوق 
٢٦احمد مجدي عبدالسميع عبدالستار١٤ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد مجدي عبدالعزيز سعيد١٥ حقوق 
٢٥احمد مجدى عبدالمنعم حشمت١٦ خدمه اجتماعيه
٢٦احمد مجدى عوض محمد١٧ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد مجدي لطفي حسني١٨ حقوق 
٣٠احمد مجدى محمد بيومى١٩ نظم معلومات 
٢٥احمد مجدي محمد سيد٢٠ حقوق 
٢٣احمد مجدىال نجيب محمد٢١ حقوق 
٣٠احمد محد صالح عبدالصبور٢٢ خدمه اجتماعيه
٢٤احمد محمد ابراهيم احمد٢٣ حقوق 
٢٣احمد محمد ابراهيم محمد٢٤ حقوق 
٣١احمد محمد ابو الفتوح طه٢٥ السن
٣٠احمد محمد احمد الروبى٢٦ نظم معلومات 
٢٦احمد محمد احمد حافظ٢٧ حقوق 

صفحة ٦٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٤احمد محمد احمد عبدالحميد٢٨ حقوق 
٢٦احمد محمد احمد عبدالمجيد٢٩ خدمه اجتماعيه
٢٣احمد محمد احمد عبدالمجيد حبشيه٣٠ حقوق 
٢٢احمد محمد احمد عبدالمجيد محسن٣١ حقوق 
٢١احمد محمد احمد عبدالمنعم٣٢ حقوق 
٢٥احمد محمد احمد علي٣٣ حقوق 
٢٥احمد محمد احمد محمد٣٤ حقوق 
٢٢احمد محمد اشرف رمضان محمد٣٥ حقوق 
٣١احمد محمد الجبيلي عبدالغني٣٦ حقوق 
٢٥احمد محمد السيد احمد محمد عمرو٣٧ حقوق 
٢٨احمد محمد السيد محمد ابو العزم٣٨ زراعة

صفحة ٦٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٠احمد محمد امام مصطفى١ خدمه اجتماعيه
٢٣احمد محمد امبارك هاشم٢ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد محمد امين عبدالرازق٣ حقوق 
٢٦احمد محمد بدير السعيد٤ حقوق 
٣٠احمد محمد بكر عبد العزيز٥ حقوق 
٢٤احمد محمد جالل على٦ نظم معلومات 
٢٥احمد محمد جمال الدين عبدالسالم٧ نظم معلومات 
٢٧احمد محمد جمعه علي٨ حقوق 
٢٥احمد محمد حامد عبدالباقى٩ خدمه اجتماعيه

٢٧احمد محمد حسن ابراهيم مازن١٠ حقوق 
٢٩احمد محمد حسن حسن علي١١ حقوق 
٢٧احمد محمد حسن محمد١٢ حقوق 
٢٣احمد محمد حسن محمد١٣ لغات و ترجمه
٣٢احمد محمد حسن محمد ابراهيم١٤ حقوق 
٢٥احمد محمد حسن محمد علي١٥ حقوق 
٢٢احمد محمد حسن موسى١٦ بكالوريوس تجارة
٢٩احمد محمد حسين عبدالعال١٧ حقوق 
٣٠احمد محمد خميس مرسى١٨ نظم معلومات 
٢٤احمد محمد خيري عبدالحميد١٩ حقوق 
٢٢احمد محمد دسوق محمود٢٠ حقوق 
٢٧احمد محمد راشد تهامي٢١ حقوق 
٢٢احمد محمد رشاد ابراهيم٢٢ حقوق 
٣١احمد محمد رضا احمد٢٣ حقوق 
٢٧احمد محمد رضا سعيد ٢٤٢٧ حقوق 
٢٩احمد محمد رفعت محمد٢٥ بكالوريوس تجارة
٣٠احمد محمد رفعت مفيد٢٦ حقوق 
٢٦احمد محمد رياض عبدالجواد٢٧ حقوق 

صفحة ٦٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦احمد محمد زكي عبدالحميد٢٨ حقوق 
٢٣احمد محمد زين العابدين محمد٢٩ حقوق 
٢٦احمد محمد سالم محمد٣٠ حقوق 
٢٩احمد محمد سعد زغلول٣١ حقوق 
٢٢احمد محمد سعد محمد٣٢ زراعة
٣٠احمد محمد سعيد عفيفى٣٣ خدمه اجتماعيه
٢٥احمد محمد سمير مبارك٣٤ حقوق 
٣١احمد محمد سيد ابراهيم٣٥ بكالوريوس  ادارة صناعيه 
٢٩احمد محمد سيد اسماعيل٣٦ نظم معلومات 
٢٤احمد محمد سيد قرنى٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد محمد شحاته الرفاعى٣٨ نظم معلومات 

صفحة ٦٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٢احمد محمد شوقي١ حقوق 
٣٠احمد محمد صبرى عبد العزيز٢ شريعه و قانون
٢٤احمد محمد صالح الدين شافعى٣ بكالوريوس تجارة
٢٧احمد محمد طارق علي٤ حقوق 
٢٩احمد محمد عباس حافظ٥ خدمه اجتماعيه
٢٦احمد محمد عبد البديع السيد٦ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد محمد عبد الحكيم عباس٧ اداب
٢٢احمد محمد عبد الغفارعبد الرحمن٨ زراعة
٢٩احمد محمد عبد هللا احمد٩ اداب

٢٧احمد محمد عبد المعز ابراهيم١٠ اداب
٢٩احمد محمد عبدالحافظ منصور١١ نظم معلومات 
٢٦احمد محمد عبدالحفيظ عبدالمنعم١٢ نظم معلومات 
٢٨احمد محمد عبدالحميد حسن١٣ حقوق 
٣٢احمد محمد عبدالحميد عبدالعاطى١٤ خدمه اجتماعيه
٢٨احمد محمد عبدالحميد مراد١٥ شريعه و قانون
٢٧احمد محمد عبدالحميدسيد هريدي١٦ حقوق 
٢٣احمد محمد عبدالخالق احمد١٧ حقوق 
٢٦احمد محمد عبدالرؤف محمد١٨ حقوق 
٣٢احمد محمد عبدالرؤف يوسف شميله١٩ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد محمد عبدالراضي حسن٢٠ حقوق 
٢٣احمد محمد عبدالرحيم علي٢١ حقوق 
٢٥احمد محمد عبدالعزيز سيد٢٢ حقوق 
٣٢احمد محمد عبدالعزيز علي٢٣ حقوق 
٢٧احمد محمد عبدالغنى محمد٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٧احمد محمد عبدهللا احمد٢٥ حقوق 
٢٥احمد محمد عبدهللا عبدالصمد٢٦ حقوق 
٣٠احمد محمد عبدالمحسن سليمان٢٧ حقوق 

صفحة ٦٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٨احمد محمد عبدالمقصود عتابي٢٨ حقوق 
٣٢احمد محمد عبدالمنعم عرفات٢٩ بكالوريوس تجارة
٣٠احمد محمد عبدالمنعم محمد٣٠ خدمه اجتماعيه
٢٣احمد محمد عزوز زكي٣١ حقوق 
٣٢احمد محمد علي طه٣٢ حقوق 
٢٩احمد محمد عنتر احمد٣٣ حقوق 
٢٥احمد محمد غالب عبدالرحمن٣٤ نظم معلومات 
٣٠احمد محمد فتحى احمد٣٥ نظم معلومات 
٢٤احمد محمد فهيم ابراهيم٣٦ حقوق 
٢٤احمد محمد فوزي عبدالمنعم٣٧ حقوق 
٣١احمد محمد كمال سعد٣٨ نظم معلومات 

صفحة ٧٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤احمد محمد لطفي محمد١ بكالوريوس تجارة
٣٠احمد محمد محمد ابراهيم٢ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد محمد محمد ابراهيم٣ خدمه اجتماعيه
٢٧احمد محمد محمد رفاعي٤ حقوق 
٢٧احمد محمد محمد شعبان الشوربجي٥ حقوق 
٢٩احمد محمد محمد على٦ شريعه و قانون
٢٩احمد محمد محمد على محمد٧ زراعة
٢٨احمد محمد محمد كامل٨ حقوق 
٢٥احمد محمد محمد مامون٩ نظم معلومات 

٣٠احمد محمد محمد محمد النجار١٠ حقوق 
٢٧احمد محمد محمد مصور١١ حقوق 
٢٩احمد محمد محمد وهبه١٢ خدمه اجتماعيه
٢٨احمد محمد محمود حسن١٣ نظم معلومات 
٢٣احمد محمد محمود صبرى رمضان١٤ نظم معلومات 
٢٦احمد محمد محمود عبدربه١٥ حقوق 
٣١احمد محمد محمود فراج١٦ حقوق 
٢٣احمد محمد محمود محمد ابو حمده١٧ بكالوريوس رقابه جودة 
٢٢احمد محمد مسعد ابوالعال١٨ حقوق 
٢٤احمد محمد مصباح ابراهيم١٩ حقوق 
٣٠احمد محمد مطاوع عبدالحميد٢٠ حقوق 
٢٧احمد محمد وجدى عبدالتواب٢١ نظم معلومات 
٢٤احمد محمد وفاء عبد الحكيم٢٢ اداب
٢٩احمد محمد يحي محمد٢٣ حقوق 
٢٣احمد محمد يحيى على٢٤ نظم معلومات 
٢٢احمد محمد يسري عبدالعزيز٢٥ حقوق 
٢٨احمد محمد يوسف حنفى سالم٢٦ نظم معلومات 
٢٤احمد محمود ابوزيد محمود٢٧ حقوق 

صفحة ٧١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥احمد محمود احمد علي٢٨ حقوق 
٢٤احمد محمود احمد عماره٢٩ حقوق 
٢٥احمد محمود احمد محمود٣٠ حقوق 
٢٩احمد محمود احمد محمود٣١ حقوق 
٣١احمد محمود حنفى خليل٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد محمود زكريا عواد٣٣ حقوق 
٢٩احمد محمود سيد فرج٣٤ حقوق 
٢٥احمد محمود عبد الكريم حسن٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٨احمد محمود عبدالسالم ابراهيم٣٦ حقوق 
٢٤احمد محمود عبداللطيف محمد٣٧ حقوق 
٢٧احمد محمود عبدالونيس محمد٣٨ حقوق 

صفحة ٧٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٨احمد محمود على خلف هللا١ نظم معلومات 
٢٤احمد محمود محمد عبدالرحمن٢ نظم معلومات 
٢٦احمد محمود محمد عطيه٣ نظم معلومات 
٣٠احمد محمود محمد محمود٤ خدمه اجتماعيه
٣٢احمد محمود محمود امام٥ زراعة
٢٦احمد محمود محمود محمود٦ اداب
٢٨احمد محمود مصطفى قمح٧ اداب
٢٤احمد محمود مصطفي كامل٨ حقوق 
٢٦احمد محمود نصر محمود٩ نظم معلومات 

٢٩احمد محى الدين انور محيى الدين١٠ خدمه اجتماعيه
٣٠احمد مختار محمود الطحاوى١١ حقوق 
٢٥احمد مدني فضل زكي١٢ حقوق 
٢٦احمد مريد احمد عبدالرحمن حسن١٣ خدمه اجتماعيه
٢٦احمد مسعد سيد عبدالعال١٤ حقوق 
٢٤احمد مسلم محمد محمد١٥ حقوق 
٢٨احمد مصبا محمد مصباح١٦ اقتصاد وعلوم سياسيه
٣٢احمد مصطفى احمد عبدالحميد١٧ نظم معلومات 
٢٣احمد مصطفي احمد عبدالشافي١٨ حقوق 
٢٤احمد مصطفى احمد محمد١٩ نظم معلومات 
٢٧احمد مصطفى السيد الفيشاوى٢٠ نظم معلومات 
٣٠احمد مصطفي السيد محمود٢١ حقوق 
٣١احمد مصطفي بهنسي عبدالحميد٢٢ حقوق 
٢٧احمد مصطفى حسن مصطفى٢٣ خدمه اجتماعيه
٢٣احمد مصطفي حمدان عبدالعزيز٢٤ حقوق 
٢٧احمد مصطفي سيد محمد٢٥ حقوق 
٢٨احمد مصطفى عبدالرحمن محمد٢٦ خدمه اجتماعيه
٢٥احمد مصطفى عبدالغفار عيسوى٢٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ٧٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٧احمد مصطفي عبدالفضيل عبدالسميع٢٨ حقوق 
٢٤احمد مصطفي عبدالمقصود رضوان٢٩ حقوق 
٢٩احمد مصطفي محمد احمد٣٠ حقوق 
٢٧احمد مصطفي محمد زيد٣١ حقوق 
٣١احمد مصطفي محمد عبدالمجيد٣٢ حقوق 
٣١احمد مصطفي محمد عبدالمجيد٣٣ حقوق 
٢٤احمد مصطفي محمد علي عطية٣٤ حقوق 
٢٦احمد ممدوح احمد علي٣٥ حقوق 
٢٤احمد ممدوح حبيب عبد المولى٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٩احمد ممدوح زكى احمد٣٧ خدمه اجتماعيه
٢٥احمد ممدوح مسعد محمد٣٨ اداب

صفحة ٧٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠احمد منعم نور الدين صالح١ شريعه و قانون
٢٥احمد مهدي مصطفي بيومي٢ حقوق 
٢٧احمد موسي حسانين حسانين٣ حقوق 
٢٧احمد موسى راتب محمد٤ حقوق 
٣٠احمد ميرف محمد حسين٥ حقوق 
٢٣احمد ناجي عبدالوهاب احمد٦ حقوق 
٢٧احمد ناجى محمد عبالن٧ اداب
٣٠احمد نادى مرسى احمد٨ حقوق 
٢٤احمد ناصر احمد مصطفى٩ نظم معلومات 

٢٧احمد ناصر عبدالحميد هاشم١٠ حقوق 
٢٥احمد ناصر عسران محمد١١ حقوق 
٢٩احمد ناصر على حسن١٢ نظم معلومات 
٣٠احمد نافع الديب محمد١٣ حقوق 
٢٦احمد نبيل احمد عبدالسالم١٤ خدمه اجتماعيه
٣٠احمد نبيل احمد علي١٥ حقوق 
٢٣احمد نبيل احمد يحي١٦ حقوق 
٢٥احمد نبيل بشير محمود١٧ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد نبيل عبدالحكيم على١٨ حقوق 
٣٠احمد نبيه محمود عبدالغنى١٩ نظم معلومات 
٢٤احمد نزيه جمال عفيفى٢٠ حقوق 
٢٨احمد نشات مصطفي شلبي٢١ حقوق 
٣٠احمد نصر توفيق ابراهيم٢٢ حقوق 
٢٥احمد نعيم ناصف محمد٢٣ حقوق 
٣٠احمد هارون محمد ابو العطا٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٥احمد هارون محمود عويس٢٥ حقوق 
٢٤احمد هاشم فؤاد محمد٢٦ نظم معلومات 
٢٨احمد هشام جالل كامل٢٧ نظم معلومات 

صفحة ٧٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠احمد هالل جبريل محمد٢٨ حقوق 
٢٨احمد هالل محمد ابراهيم٢٩ حقوق 
٢٥احمد واصل احمد السيد على٣٠ بكالوريوس  رقابه جودة 
٢٦احمد وصفى محمد صفى الدين٣١ اداب
٢٢احمد وفدى سرى الدين محمد٣٢ حقوق 
٢٧احمد يحي محمد حسن٣٣ حقوق 
٣٢احمد يحيى زكريا عالم٣٤ بكالوريوس  ادارة صناعيه 
٣٠احمد يحيي عاشور محمد٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٦احمد يحيى عبدالعظيم السيد٣٦ نظم معلومات 
٢٥احمد يسري السيد حسن٣٧ حقوق 
٢٤احمد يسري جالل عبدالحليم٣٨ حقوق 

صفحة ٧٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٤احمد يسري زين العابدين علي١ حقوق 
٢٦احمد يعقوب عبد الرحمن يعقوب٢ لغات و ترجمه
٢٧احمد يوسف امين محمد الواصلى٣ خدمه اجتماعيه
٢٤احمد يونس عثمان احمد٤ اداب
٢٨ادهم احمد عبد القادر الخولى٥ بكالوريوس تجارة
٢٨ادهم طايع عبدالمنعمالحمزاوي٦ حقوق 
٣٢ادهم عبد المنجى مصطفى خليل٧ شريعه و قانون
٣١ادهم فتحي قرني احمد٨ حقوق 
٢٩ادهم هيبه ادهم عبداللطيف٩ حقوق 

٢٥اسامة جمال حلمى رمضان١٠ حقوق 
٢٦اسامة حسن محمد على١١ حقوق 
٢٨اسامة محمود عبد الحارس ابراهيم١٢ بكالوريوس تجارة
٣٠اسامه احمد عباس عكاشه١٣ زراعة
٣١اسامه احمد عبدالحميد عبدالمحسن١٤ حقوق 
٢٦اسامه احمد محمد على١٥ نظم معلومات 
٢٦اسامه اسماعيل على حسن١٦ السن
٢٦اسامه اشرف علي احمد١٧ حقوق 
٢٧اسامه رجب عويضه سيد احمد١٨ حقوق 
٢٣اسامه رشدى متولى الشاذلى١٩ نظم معلومات 
٢٨اسامه سعد ابوزيد احمد٢٠ حقوق 
٢٦اسامه سمير حسن عبد المجيد٢١ اداب
٢٦اسامه سمير على محمد٢٢ نظم معلومات 
٢٦اسامه شعبان سيد احمد٢٣ نظم معلومات 
٢٣اسامه شعبان فؤاد عبدالعال٢٤ حقوق 
٢٩اسامه صالح محمود محمد٢٥ حقوق 
٢٦اسامه عباس محمد ثابت٢٦ حقوق 
٣٠اسامه عبدالحى عبدالعزيز السيد٢٧ نظم معلومات 

صفحة ٧٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٠اسامه عبدالرحيم سيد عبدهللا٢٨ حقوق 
٢٦اسامه عبدالعزيز محمد عبدالعزيز٢٩ حقوق 
٣٢اسامه عبدالفتاح احمد ابراهيم٣٠ خدمه اجتماعيه
٣٠اسامه علي كمال عبدالستار٣١ حقوق 
٢٤اسامه محمد احمد احمد القاضي٣٢ حقوق 
٢٧اسامه محمد صبيح عبدالحافظ٣٣ حقوق 
٢٩اسامه محمد عادل عبدالحميد٣٤ شريعه و قانون
٢٥اسامه محمد يحي الوطن محمد٣٥ حقوق 
٢٦اسامه هشام حسن يوسف حسن٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٣استفانوس سمير عزيز عبد هللا٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٤اسراء ابراهيم عبدالحميد ابراهيم٣٨ حقوق 

صفحة ٧٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤اسراء ابراهيم عبدالحميد ابراهيم١ حقوق 
٢٨اسراء احمد ابراهيم مهدى٢ خدمه اجتماعيه
٣٠اسراء احمد السيد عبد الرحيم٣ اداب
٢١اسراء احمد زغلول هاشم٤ حقوق 
٢٣اسراء احمد على مجاهد٥ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٤اسراء اشرف احمد على٦ بكالوريوس تجارة
٢٤اسراء الدسوقى الشربينى الدسوقى٧ اداب
٢٣اسراء السيد محمد حسنين٨ نظم معلومات 
٢٤اسراء السيد مصطفي احمد٩ حقوق 

٢٥اسراء حسن عبدالحق ابوعاشور١٠ حقوق 
٢٨اسراء حسن محمد حسن١١ حقوق 
٢٧اسراء حسن محمود السيد١٢ اداب
٢٥اسراء حمدى عبد الحميد الوكيل١٣ اداب
٢٢اسراء خالد محمد محمود١٤ اداب
٢٢اسراء خليل عيسى سيد١٥ تربيه
٢٤اسراء رفعت محمود الشويخ١٦ حقوق 
٢٤اسراء سامى عبدالرحمن عثمان١٧ نظم معلومات 
٢٢اسراء سعيد احمد محمد١٨ نظم معلومات 
٢٣اسراء سيد مغازى احمد محمد١٩ حقوق 
٢٨اسراء طارق هالل قناوى٢٠ لغات و ترجمه
٢٨اسراء طنطاوي سالمه حسن٢١ حقوق 
٢٨اسراء طه حسن اسماعيل٢٢ حقوق 
٣٠اسراء عبد الفضيل محمد احمد٢٣ تربيه
٢٤اسراء عبدالرحمن سعد عبدالرحمن٢٤ حقوق 
٢٤اسراء عبدالموجود محمد لطفي٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٤اسراء عوض ابوالغيط ابراهيم٢٦ نظم معلومات 
٢٢اسراء فتحي عبدالحميد محمد٢٧ حقوق 

صفحة ٧٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤اسراء فوده عبدالعزيز سليمان٢٨ حقوق 
٢٢اسراء محمد بهجت زكى٢٩ خدمه اجتماعيه
٢٣اسراء محمد سعيد محمد٣٠ حقوق 
٢٣اسراء محمود على عبد هللا٣١ زراعة
٣٠اسراء وحيد احمد محمد٣٢ حقوق 
٢٧اسراء يسري سعيد عبدالمقصود٣٣ حقوق 
٢٦اسالم احمد السيد احمد٣٤ حقوق 
٢٥اسالم احمد خلف خليفه٣٥ حقوق 
٢٤اسالم احمد رياض بيومى٣٦ زراعة
٢٤اسالم احمد سليمان محمد جمال٣٧ نظم معلومات 

صفحة ٨٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٤اسالم احمد عبد الرحمن سيد١ لغات و ترجمه
٢٥اسالم احمد عبدالحميد حسن٢ حقوق 
٢٢اسالم احمد عيد رشوان٣ حقوق 
٢٥اسالم احمد كمال عبدالعزيز٤ حقوق 
٢٧اسالم احمد محمد صالح٥ حقوق 
٢٦اسالم اسامه ابراهيم خاطر٦ حقوق 
٢٦اسالم اسماعيل زكى عسران٧ نظم معلومات 
٢٨اسالم اشرف صالح عبدالغني٨ حقوق 
٢٨اسالم بدوي محمد عكاشه٩ حقوق 

٢٧اسالم توفيق الحكيم رؤوف١٠ خدمه اجتماعيه
٢٤اسالم جالء خيرى احمد١١ خدمه اجتماعيه
٢٩اسالم جالل محمد محمد١٢ نظم معلومات 
٢٢اسالم جمال ابو هشيمه عبدالجواد١٣ حقوق 
٢٣اسالم جمال سيد عرفه١٤ بكالوريوس تجارة
٣٠اسالم جمال عبد الرحمن ناصر١٥ زراعة
٢٤اسالم جمال عبدالحميد شعبان١٦ حقوق 
٢٢اسالم جمال عبدالمنصف خلف هللا١٧ حقوق 
٢٤اسالم جمال محمد محمود١٨ حقوق 
٢٥اسالم جمعه طه احمد١٩ حقوق 
٢٣اسالم حاتم حسين عبد الحميد٢٠ اداب
٢٢اسالم حسام احمد احمد٢١ حقوق 
٢٧اسالم حسنى محمد محمد٢٢ زراعة
٢٨اسالم حسين بكر على٢٣ نظم معلومات 
٢٥اسالم حمدي احمد ابراهيم٢٤ حقوق 
٢٥اسالم رجب عبدالعزيز حبيش٢٥ نظم معلومات 
٢٥اسالم رجب مقبول حسن٢٦ حقوق 
٢٨اسالم رفعت شاكر محمد٢٧ نظم معلومات 

صفحة ٨١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥اسالم رفعت محمد عمار٢٨ حقوق 
٢٧اسالم رمزى عثمان جاد الحق٢٩ حقوق 
٢٩اسالم رمزى محمد مصطفى٣٠ خدمه اجتماعيه
٢٨اسالم رمضان امام عبدهللا٣١ نظم معلومات 
٢٣اسالم رمضان صالح احمد٣٢ حقوق 
٢٧اسالم سعيد  على احمد٣٣ حقوق 
٢٤اسالم سعيد مرسي نصر٣٤ حقوق 
٣٠اسالم سمير عبدالظاهر احمد٣٥ حقوق 
٢٥اسالم سيد عبدالجواد عبدالقادر٣٦ حقوق 
٢٨اسالم سيد عياط محمود٣٧ حقوق 
٢٧اسالم شعبان امام احمد٣٨ نظم معلومات 

صفحة ٨٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٢اسالم صابر حامد حسن١ حقوق 
٢٤اسالم صادق نبيل امين٢ حقوق 
٢٥اسالم صالح حماد هريدي٣ حقوق 
٢٦اسالم صالح عبده ادريس٤ نظم معلومات 
٢٢اسالم طارق خفاجه عبدالواحد٥ حقوق 
٢٥اسالم عاطف السيد عبدالحكيم٦ حقوق 
٢٣اسالم عاطف شفيق ابراهيم٧ اداب
٢٤اسالم عبد الحى زكريا اسماعيل٨ حقوق 
٢٥اسالم عبد الستار السعيد ابو زيد٩ حقوق 

٣٠اسالم عبد السالم عبد التواب هاشم١٠ خدمه اجتماعيه
٢٦اسالم عبدالمنعم محمد عابد١١ حقوق 
٢٧اسالم عبدالوهاب يوسف اسماعيل١٢ حقوق 
٢٦اسالم عبده عبد العزيز محمد١٣ زراعة
٢٥اسالم عرفه محمود مرداس١٤ حقوق 
٢٩اسالم عز النبى سيد عبدالنبى١٥ نظم معلومات 
٢٤اسالم عزت عبدالمنعم علي١٦ حقوق 
٢٤اسالم عصام عبداللطيف عبدالرحيم١٧ حقوق 
٢٨اسالم عطيه يونس محمود١٨ حقوق 
٢٧اسالم عالء الدين محمد احمد١٩ بكالوريوس رقابه جودة 
٢٨اسالم علي ابراهيم محمد٢٠ حقوق 
٢٧اسالم علي ابوزيد محمد٢١ حقوق 
٢٧اسالم علي مدبولي عبدالقادر٢٢ حقوق 
٢٣اسالم عمادالدين عبدالحميد محمد٢٣ حقوق 
٢٦اسالم عويس جنيدى سيد احمد٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٤اسالم فتح الباب عبدالعظيم خليفه٢٥ حقوق 
٢٤اسالم فتحى عبدالحميد محمد٢٦ نظم معلومات 
٣٠اسالم فتحي قرني عويس٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٨٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦اسالم فضل محمد عبد الرحيم٢٨ خدمه اجتماعيه
٢٥اسالم فكري ابراهيم عبدالحميد٢٩ حقوق 
٣٠اسالم لطفي احمد محمد٣٠ حقوق 
٢٤اسالم مجاهد بدوي سيد٣١ بكالوريوس تجارة
٢٥اسالم مجدي دسوقي عبدالعال٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٦اسالم محمد احمد محمد٣٣ حقوق 
٢٦اسالم محمد السيد سليمان٣٤ نظم معلومات 
٢٥اسالم محمد امين احمد٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٦اسالم محمد بهجات منصور٣٦ نظم معلومات 
٢٩اسالم محمد جعفر محمد٣٧ نظم معلومات 
٣٢اسالم محمد حسن عبدالسالم٣٨ نظم معلومات 

صفحة ٨٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥اسالم محمد حمدى فتح هللا١ لغات و ترجمه
٣٢اسالم محمد صبرى محمد كمال٢ نظم معلومات 
٢٦اسالم محمد عبد المنعم عباس٣ بكالوريوس تجارة
٢٧اسالم محمد عبدالرحمن سعداوى٤ شريعه و قانون
٢٥اسالم محمد عبدالغني مقلد٥ حقوق 
٢٤اسالم محمد عبداللطيف عبدالوهاب٦ حقوق 
٢٥اسالم محمد عبدالوهاب منصور٧ حقوق 
٢٣اسالم محمد عزت توفيق٨ حقوق 
٢٦اسالم محمد فولي ابو الحسن٩ حقوق 

٢٤اسالم محمد محمد السيد١٠ نظم معلومات 
٢٦اسالم محمد محمود حسانين١١ حقوق 
٢٧اسالم محمد محمود عبدالمقصود١٢ حقوق 
٢٥اسالم محمد محمود يوسف١٣ حقوق 
٢٣اسالم محمد نور الدين محمد١٤ بكالوريوس تجارة
٢٤اسالم محمود عبد الحميد صالح١٥ بكالوريوس تجارة
٢٥اسالم محمود عبدالرحمن محمود١٦ حقوق 
٢٥اسالم محمود عبدالفتاح الهواري١٧ حقوق 
٢٥اسالم مختار اسماعيل محمد١٨ حقوق 
٢٨اسالم مختار علي ابوالعال١٩ حقوق 
٢٩اسالم مخلص عبد النبى محمد ابراهيم٢٠ اداب
٢٥اسالم مخلوف احمد طرافيه٢١ خدمه اجتماعيه
٢٣اسالم مدحت صابر محمد٢٢ اداب
٢٤اسالم مرعي ابوالحديد جمعه٢٣ حقوق 
٢٩اسالم مصطفى طلبه مصطفى٢٤ بكالوريوس  ادارة صناعيه 
٢٨اسالم مصطفي فتحي مصطفي٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٣اسالم ممدوح عبدالكريم سيد٢٦ حقوق 
٢٣اسالم نبيل زكي عبدالباقي٢٧ حقوق 

صفحة ٨٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٨اسالم نفادي امبابي صديق٢٨ حقوق 
٢٦اسالم يوسف يوسف شندي٢٩ حقوق 
٣٢اسماء ابراهيم عبدالعزيز٣٠ حقوق 
٢٨اسماء ابو بكر احمد احمد٣١ خدمه اجتماعيه
٢٦اسماء ابوالحسن ابوبكر حافظ٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٣اسماء احمد ابراهيم مهدي٣٣ حقوق 
٢٢اسماء احمد طه محمد٣٤ حقوق 
٢٥اسماء احمد عبدالمنعم حامد٣٥ حقوق 
٢٨اسماء احمد عصام عبدالعزيز٣٦ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٣اسماء ادريس محمد عبدالرحيم٣٧ حقوق 
٢٩اسماء اسماعيل عبدالقادر محمد٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ٨٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٢اسماء البحيري انور جوده١ حقوق 
٢٣اسماء ايمن عبد هللا حامد٢ اداب
٢٦اسماء بدوى عبدالجواد محمد٣ نظم معلومات 
٣١اسماء جاد هللا محمد٤ نظم معلومات 
٣٠اسماء جمال رياض بكرى٥ خدمه اجتماعيه
٢٤اسماء جوده عبدالعظيم موسي٦ حقوق 
٢٤اسماء حافظ عبد الحليم الشيخ حافظ٧ اداب
٢٢اسماء حسن ابوزيد عبدالهادي٨ بكالوريوس تجارة
٣٠اسماء حسن احمد حلوي٩ حقوق 

٢٥اسماء حسن سيد عبدالعزيز١٠ نظم معلومات 
٢٦اسماء حمدى السيد عبداللطيف١١ خدمه اجتماعيه
٢٥اسماء حمدى عواد عبد الحميد١٢ اداب
٢٤اسماء حمزة محمود عبد الخالق١٣ اداب
٢٤اسماء خالد فاروق محمد١٤ زراعة
٢٢اسماء ربيع على مهدى١٥ اداب
٢٧اسماء رضا طه محمد١٦ حقوق 
٢٨اسماء سامي عبدالرحمن مرعي١٧ بكالوريوس تجارة
٢٢اسماء سامى محمد امام١٨ حقوق 
٣٢اسماء سعيد ابراهيم حسن١٩ حقوق 
٢٢اسماء سعيد احمد محمد٢٠ نظم معلومات 
٢٨اسماء سليم طه عبد هللا٢١ اداب
٢٧اسماء سمير احمد اسماعيل٢٢ اداب
٢٧اسماء سيد ابراهيم عبدلعليم٢٣ حقوق 
٢٣اسماء سيد عبدالرحمن مهران٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٤اسماء سيد محمد سيد٢٥ السن
٢٦اسماء شعبان مهنى عبد المولى٢٦ اداب
٢٨اسماء صبري سيد محمد٢٧ حقوق 

صفحة ٨٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤اسماء صالح ابراهيم على٢٨ حقوق 
٢٧اسماء صالح مصطفي محمد٢٩ حقوق 
٢٦اسماء طارق ابراهيم محمد٣٠ زراعة
٢٤اسماء عادل ابراهيمم عثمان٣١ اداب
٢٣اسماء عادل احمد مصطفى٣٢ حقوق 
٢٩اسماء عادل عبده عطيه٣٣ حقوق 
٣٠اسماء عبد السالم حسنين محمد٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٤اسماء عبد السميع السيد عبد الكريم٣٥ اداب
٣١اسماء عبدالحميد سليم حسان٣٦ حقوق 
٢٣اسماء عبدالرازق مجلى جامع٣٧ خدمه اجتماعيه
٢٤اسماء عبدالراضى محمد حامد٣٨ تربيه

صفحة ٨٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٤اسماء عز الدين سيد محمد١ بكالوريوس تجارة
٢٧اسماء عالء الدين طلبه عطا هللا٢ بكالوريوس تجارة
٣٢اسماء عيسى صالح محمد٣ حقوق 
٢٩اسماء فاروق محمود محمد٤ خدمه اجتماعيه
٢٤اسماء فتحى عبدالرحيم احمد٥ شريعه و قانون
٢٥اسماء فرحان على محمد٦ اداب
٢٩اسماء كامل محمد محمود صالح٧ حقوق 
٢٤اسماء مجدى عبد الحكيم على٨ خدمه اجتماعيه
٢٢اسماء محجوب محمد بالل٩ خدمه اجتماعيه

٢٦اسماء محمد ابوالحسن عبدالرحمن١٠ حقوق 
٢٨اسماء محمد الفار ابوالعال١١ حقوق 
٢٥اسماء محمد امين١٢ حقوق 
٢٧اسماء محمد زكى عبدالحميد١٣ خدمه اجتماعيه
٢٨اسماء محمد سعد عبدالنعيم١٤ بكالوريوس تجارة
٢٨اسماء محمد عبدالواحد مصلحى١٥ نظم معلومات 
٢٤اسماء محمد عثمان ابراهيم١٦ حقوق 
٢٢اسماء محمد عفيفي الشين١٧ بكالوريوس تجارة
٢٦اسماء محمد علي يوسف١٨ حقوق 
٢٧اسماء محمد عيد عويس١٩ حقوق 
٢٣اسماء محمد قطب رزق٢٠ حقوق 
٢٦اسماء محمد محمد حسن٢١ ادارة و سكرتاريه
٣١اسماء محمد محمد قاسم٢٢ السن
٣٠اسماء محمد محمد مشرف٢٣ حقوق 
٢٢اسماء محمد محمود شحاته٢٤ نظم معلومات 
٣١اسماء محمد محمود مرزوق٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٤اسماء محمد مرعى محمد٢٦ نظم معلومات 
٢٣اسماء محمود السيد ابوالعال٢٧ حقوق 

صفحة ٨٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٣اسماء مريد احمد عبدالرحمن حسن٢٨ حقوق 
٢٩اسماء مصطفى السيد محمود٢٩ خدمه اجتماعيه
٢٩اسماء مصطفى محمد حسن٣٠ اداب
٢٥اسماء نجاح عبدالبديع عبدالغني٣١ حقوق 
٢٨اسماء ياسين محمد السيد٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٨اسماعيل احمد محمد عبدالناصر٣٣ خدمه اجتماعيه
٣١اسماعيل اشرف محمد عدلى٣٤ خدمه اجتماعيه
٢٩اسماعيل انور ابو ضيف اسماعيل٣٥ حقوق 
٢٦اسماعيل بدوى عبدهللا بدوى٣٦ حقوق 
٣١اسماعيل زغلول اسماعيل بيومى٣٧ حقوق 
٣٢اسماعيل عبدالحميد اسماعيل حسن٣٨ حقوق 

صفحة ٩٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠اسماعيل عبدالعاطى ابراهيم١ خدمه اجتماعيه
٣٢اسماعيل عبدالعظيم اسماعيل محمد٢ شريعه و قانون
٣٢اسماعيل محمد اسماعيل اسماعيل٣ اداب
٢٤اسماعيل محمد اسماعيل امين٤ زراعة
٢٧اسماعيل محمود اسماعيل اللمعى٥ نظم معلومات 
٢٨اسماعيل مراد قرنى عويس٦ بكالوريوس تجارة
٢٥اسماعيل وحيد سعيد عبدالحميد٧ نظم معلومات 
٢٧اشجان فاروق جابر ابراهيم٨ خدمه اجتماعيه
٢٣اشرف جمعه امام عويس٩ نظم معلومات 

٢٧اشرف حسن احمد على١٠ حقوق 
٣٣اشرف رزق عبد العظيم امبابى١١ شريعه و قانون
٢٣اشرف رمضان شعبان على١٢ نظم معلومات 
٢٥اشرف رمضان عبدالعظيم ابراهيم١٣ حقوق 
٢٦اشرف سعيد عكاشه سليمان١٤ حقوق 
٢٧اشرف سليم حسن محمد١٥ زراعة
٢٣اشرف سيد شعبان محمد١٦ حقوق 
٢٣اشرف شريف بدرالدين علي١٧ حقوق 
٣٠اشرف صالحالدين كامل عبدالفتاح١٨ بكالوريوس تجارة
٢٦اشرف عادل محمود عبدالحليم١٩ حقوق 
٢٨اشرف عاطف رجب عبدالجليل٢٠ حقوق 
٢٦اشرف عبدالمنعم احمد سليمان٢١ حقوق 
٢٧اشرف عبدالوهاب عابدين عبدالوهاب٢٢ حقوق 
٢٦اشرف عصام السيد خلف٢٣ حقوق 
٢٩اشرف فوزي منصور دياب٢٤ بكالوريوس تجارة
٣٢اشرف كارم عابدين على٢٥ زراعة
٣١اشرف محمد اسماعيل محمد٢٦ زراعة
٢٦اشرف محمد عبدالمجيد عبدهللا٢٧ حقوق 

صفحة ٩١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٣اشرف محمد عبدالمقصود صاوي٢٨ حقوق 
٢٨اشرف محمد محمد فهمى٢٩ نظم معلومات 
٢٨اشرف مدنى عاشور مدنى٣٠ نظم معلومات 
٣٠اشرف مصطفي عبدالحميد محمد٣١ حقوق 
٢٤اشرف يحيى معوض جمعه٣٢ زراعة
٢٣اشماء يحي سيد صالح٣٣ حقوق 
٢٣اشواق عبدهللا المهدى محمد٣٤ شريعه و قانون
٢٧اشواق فتحي رجب عبدهللا٣٥ حقوق 
٢٥اقبال حسن محمد احمد٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٦اكرام وحيد على حلمى منصور٣٧ خدمه اجتماعيه
٣٠اكرامي محمد عبدالفتاح علي٣٨ حقوق 

صفحة ٩٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٢اكرم الوسيط رزق السيد شرف١ نظم معلومات 
٢٨اكرم طلبه سعد البشبيشي٢ حقوق 
٣٠االء اسامه سيد عبد الرؤوف٣ نظم معلومات 
٢٥االء جمال محمد محمود موسي٤ بكالوريوس تجارة
٢٧االء خيرى حسن بيومى حسن٥ حقوق 
٣٠االء سامى محمود ابراهيم٦ بكالوريوس تجارة
٢٤االء سيد محمد محمود سالم٧ السن
٢٣االء صادق ابراهيم ابراهيم٨ حقوق 
٢٦االء على مصطفى الجنزورى٩ اداب

٢٧االء فرج محمد امين محمد١٠ خدمه اجتماعيه
٢٨االء فيصل فوزي محمد١١ حقوق 
٢٥االء محمد احمد مصطفى١٢ خدمه اجتماعيه
٢٤االء ناصر الدين حسن احمد حسن١٣ اداب
٢٣االء هشام محمود الزناتي١٤ بكالوريوس تجارة
٢٦االحمدي عبدالستار شمس الدين اسماعيل١٥ حقوق 
٣١االمير سلطان ابو ضيف خليفه١٦ خدمه اجتماعيه
٢٨البراق محمد طلعت ماهر محمد١٧ حقوق 
٢٦الحسن عبود محمد احمد١٨ خدمه اجتماعيه
٣٢الحسين محمود احمد عبدالعال١٩ خدمه اجتماعيه
٢٩الحسيني مصطفي شعبان محمد٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٥الزهراء اسماعيل مصطفى عبدالغفار٢١ خدمه اجتماعيه
٢٣السعيد حلمى محمد محمد عطا٢٢ خدمه اجتماعيه
٢٢السيد راضي السيد حسن٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٧السيد مصطفي عثمان حسانين٢٤ حقوق 
٢٥الشافعي محمد محمد علي٢٥ حقوق 
٢٣الشيماء حسن عبدالمحسن عتريس٢٦ حقوق 
٢٥الشيماء شريف احمد حسين٢٧ بكالوريوس  ادارة صناعيه 

صفحة ٩٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٤الشيماء صالح سيد قرنى٢٨ اداب
٢٧الشيماء عادل ابراهيم عثمان٢٩ حقوق 
٢٧الشيماء عبدهللا على عامر٣٠ خدمه اجتماعيه
٣٢الشيماء فاروق رياض عبد المنعم٣١ اداب
٢٧الشيماء مجدي طه رمضان٣٢ حقوق 
٢٥الشيماء محمد خيرى عبدالباسط٣٣ خدمه اجتماعيه
٢٨الشيماء محمد فرج عبد العزيز٣٤ لغات و ترجمه
٢٧الشيماء ناجي محمد محمود٣٥ حقوق 
٣٠الفت محمود جمعه محمود٣٦ حقوق 
٢٣الفت يحيى عثمان سلومه٣٧ نظم معلومات 
٢٨المعتز بلله ابراهيم احمد محمد٣٨ حقوق 

صفحة ٩٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣١الهام احمد ابو النور هريدي١ حقوق 
٢٦الهام عثمان فودة محمد٢ زراعة
٢٢الهام علي محمد علي٣ حقوق 
٣٣الهام محمد عبدالمنعم محمد٤ حقوق 
٢٦الهم رمضان فهمي علي حشنين٥ حقوق 
٢٥الهم سعد محمد عبدالفتاح٦ خدمه اجتماعيه
٢٨امال رشدى حماد حسن٧ خدمه اجتماعيه
٢٨امال عثمان عمران عثمان٨ ليسانس دراسات انسانيه 
٢٨امال محمد حسين ابراهيم٩ اداب

٣٠امال محمد عباس فرغلي١٠ حقوق 
٢٩امال محمد محمد يوسف١١ خدمه اجتماعيه
٢٦امام ربيع امام سالم١٢ زراعة
٢٥امام محمد طاهر امام١٣ بكالوريوس تجارة
٢٨امام نبيل امام سالم١٤ شريعه و قانون
٢٤امانى ابراهيم محمود احمد١٥ بكالوريوس تجارة
٢٩امانى احمد ابراهيم مدنى١٦ خدمه اجتماعيه
٣٠امانى احمد عبدالتواب فولى١٧ خدمه اجتماعيه
٣١اماني احمد عزب حبيب١٨ حقوق 
٢٤امانى حافظ نادى حافظ١٩ حقوق 
٢٤امانى حسين ابراهيم محمود٢٠ حقوق 
٢٧امانى رمضان عبد الخالق العفيفى٢١ اداب
٢٦اماني رمضان عبدهللا عبدالحليم٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٥امانى سمير ابو عرب سالمه احمد٢٣ نظم معلومات 
٢٥امانى صالح احمد حمدان٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٥اماني عادل احمد عبدالرحمن٢٥ حقوق 
٣٢امانى عبد التواب احمد مسعود٢٦ خدمه اجتماعيه
٢٨امانى عبدالحميد سليم حسان٢٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ٩٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٦امانى عبدهللا محمد  عبدربه٢٨ نظم معلومات 
٢٧امانى عبدالهادى حسن جاد هللا٢٩ شريعه و قانون
٢٥امانى فارس بديع عزيز٣٠ اداب
٢٧اماني فريد السيد حسن٣١ حقوق 
٢٣امانى محمد جالل سالمه٣٢ خدمه اجتماعيه
٣٢اماني محمد عبدالرحمن عثمان٣٣ حقوق 
٢٣امانى محمد محمد السيد٣٤ حقوق 
٢٦اماني محمود محمد شعبان٣٥ حقوق 
٢٨امانى هارون رشيدى محمود٣٦ نظم معلومات 
٣٠امانى يسرى ابراهيم احمد٣٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ٩٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٤اسماء رمضان بيومى محمد١ تجاره محاسبه
٣٠اسماء رياض طه عبد المقصود٢ تجاره محاسبه
٣١اسماء زكريا احمد طه٣ تجاره محاسبه
٢٥اسماء سمير مرعى محمد٤ تجاره محاسبه
٢٨اسماء سيد عبد النظير عبدالفضيل٥ تجاره محاسبه
٢٩اسماء سيد ليثى عبد الكريم٦ تجاره محاسبه
٢٢اسماء شحاته مصليحى عطا هللا٧ تجاره محاسبه
٢٣اسماء شعبان عبدالرحمن قنديل٨ تجاره محاسبه
٢٦اسماء عادل عطيه محمد٩ تجاره محاسبه

٢٨اسماء عبد القادر محمود احمد١٠ تجاره محاسبه
٢٥اسماء فتحى قاسم حسن١١ تجاره محاسبه
٣١اسماء كردى محمد كردى١٢ تجاره محاسبه
٢٤اسماء كمال عبدالفتاح حسن١٣ تجاره محاسبه
٢٧اسماء ماجد امام عبد الرحمن١٤ تجاره محاسبه
٢٦اسماء محسن احمد حسين١٥ تجاره محاسبه
٢٦اسماء محمد السعيد عبد الرحمن١٦ تجاره محاسبه
٣١اسماء محمد حسن عبدالغنى١٧ تجاره محاسبه
٢٦اسماء محمد عبد الفتاح الزهرى١٨ تجاره محاسبه
٢٣اسماء محمد على على١٩ تجاره محاسبه
٢٦اسماء محمد كمال الدين حسين٢٠ تجاره محاسبه
٢٧اسماء محمود ابراهيم بخيت٢١ تجاره محاسبه
٢٢اسماء محمود محمد كمال٢٢ تجاره محاسبه
٢٥اسماء ناصر شعبان احمد٢٣ تجاره محاسبه
٢٤اسماء نصر توفيق ابراهيم٢٤ تجاره محاسبه
٢٩اسماء يحيى عبد السميع سليم٢٥ تجاره محاسبه
٢٣اسماعيل محمد اسماعيل سيد٢٦ تجاره محاسبه
٢٦اشرف جمال احمد اسماعيل٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٩٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٣اشرف حمدى احمد خليل٢٨ تجاره محاسبه
٢٧اشرف رمزى فهيم عطاهللا٢٩ تجاره محاسبه
٢٦اشرف محمود احمد محمود٣٠ تجاره محاسبه
٢٦اكرم سعيد محمد مبروك٣١ تجاره محاسبه
٢٦اكرم عبد الرزاق محمود٣٢ تجاره محاسبه
٢٤اكرم عصام الدين حسين على٣٣ تجاره محاسبه
٢٦االء جمال عبدهللا محمد٣٤ تجاره محاسبه
٢٤االء عبد الحكم حسين عبد الحكم٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٩٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤االء عزوز عبدالحليم الشناوى١ تجاره محاسبه
٢٣االء علوى احمد خليفه٢ تجاره محاسبه
٢٣االء عماد الدين احمد عبد الكريم٣ تجاره محاسبه
٢٤الحسينى عاطف عبد العزيز عبد الغنى٤ تجاره محاسبه
٣٢الزعيم محمد احمد عبدالحميد٥ تجاره محاسبه
٢٨السيد حسنى محمد عبدالعزيز٦ تجاره محاسبه
٢٥السيد حسين السيد سيد احمد الشافعى٧ تجاره محاسبه
٢٧السيد رجب عبدالعظيم محمود٨ تجاره محاسبه
٢٧السيد عبدالخالق مصطفى السيد٩ تجاره محاسبه

٢٥السيد محمد السيد حسن١٠ تجاره محاسبه
٢٨الفت مكرم داود ابراهيم١١ تجاره محاسبه
٢٨المطراوى فارس محمد ثابت١٢ تجاره محاسبه
٢٧المعتز با السيد جمعه رزق١٣ تجاره محاسبه
٢٧امال الحفنى محمد عبد القادر١٤ تجاره محاسبه
٢٧امال بدر كامل عيد١٥ تجاره محاسبه
٣٢امال خميس سنوسى عليوه١٦ تجاره محاسبه
٢٣امام احمد امام احمد١٧ تجاره محاسبه
٢٤امام صبرى امام عبد الواحد١٨ تجاره محاسبه
٢٧امام يحيى فتح هللا امام١٩ تجاره محاسبه
٣٢امانى اسامه قرنى محمد٢٠ تجاره محاسبه
٢٣امانى طه سعيد السيد٢١ اقتصاد وعلوم سياسيه
٣١امانى عبدالغنى على فرج٢٢ تجاره محاسبه
٢٥امانى محروس عبد العظيم عبد الحفيظ٢٣ تجاره محاسبه
٣١امل جابر عبده يوسف جاد٢٤ تجاره محاسبه
٢٦امل عبد الغفار محمد مبروك٢٥ تجاره محاسبه
٢٤امل عبد المحسن امين حامد٢٦ تجاره محاسبه
٣١امل فاروق حسن الشافعى٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٩٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٧امل مصطفى ابراهيم مرسى٢٨ تجاره محاسبه
٢٥امل نصر على المغربى٢٩ تجاره محاسبه
٢٥امل وحيد جالل عبد الحميد٣٠ تجاره محاسبه
٢٤امنية احمد محمد مهنى٣١ تجاره محاسبه
٢٣امنية ممدوح ابراهيم محمد٣٢ تجاره محاسبه
٢٥امنيه احمد محمود احمد٣٣ تجاره محاسبه
٢٢امنيه خيرى فواز احمد٣٤ تجاره محاسبه
٢٦امنيه طارق سيد محمد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ١٠٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣امنيه عبد هللا اسماعيل عبد الظاهر١ تجاره محاسبه
٢٦امنيه عوض محمد عوض٢ تجاره محاسبه
٢٨امنيه محمد صالح الدين محمد٣ تجاره محاسبه
٢٩امير مجدى مصطفى محمود٤ تجاره محاسبه
٢١اميره ابراهيم احمد سليمان٥ تجاره محاسبه
٢٣اميره ابراهيم عبد الوهاب ابراهيم٦ تجاره محاسبه
٢٢اميره احمد امام احمد٧ تجاره محاسبه
٣١اميره احمد محمد عبد المجيد٨ تجاره محاسبه
٢٣اميره احمد محمد قمر الدوله٩ تجاره محاسبه

٢٩اميره بدر ابراهيم محمد١٠ تجاره محاسبه
٢٨اميره حسن احمد محمد١١ تجاره محاسبه
٢٤اميره حسن زكريا حنفى يوسف١٢ تجاره محاسبه
٢٤اميره سامى عبدالرحمن احمد١٣ تجاره محاسبه
٢٣اميره سعد مصطفى خطاب١٤ تجاره محاسبه
٣١اميره سمير محمد السيد١٥ تجاره محاسبه
٢٨اميره عادل عبد اللطيف على١٦ تجاره محاسبه
٢٧اميره عادل فيصل عبد المحسن١٧ تجاره محاسبه
٢٣اميره عبد الفادى يوسف وهبه١٨ تجاره محاسبه
٢٩اميره على عبد العال سليمان١٩ تجاره محاسبه
٢٩اميره فرج محمد راضى٢٠ تجاره محاسبه
٢٤اميره فكرى عبد الجواد سيد٢١ تجاره محاسبه
٢٢اميره محمد حسين حافظ٢٢ تجاره محاسبه
٣٠اميره محمد سعيد سيد٢٣ تجاره محاسبه
٢٧اميره محمد على احمد٢٤ تجاره محاسبه
٢٤اميره محمود جاد المولى عبد العليم٢٥ تجاره محاسبه
٢٥اميره يحيى عبد الحميد عبد المقصود٢٦ تجاره محاسبه
٢٤امين احمد امين محمد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١٠١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٠امين احمد مصطفى حسين٢٨ تجاره محاسبه
٢٤امين حمدى كمال امين٢٩ تجاره محاسبه
٢٣امين عبد الرحمن امين على٣٠ تجاره محاسبه
٢٦امين عزت عبد المنعم على٣١ تجاره محاسبه
٣١امين محمد على محمد٣٢ تجاره محاسبه
٢٤امينة بالل محمد حلمى٣٣ تجاره محاسبه
٣٠امينه حسن عبد المجيد حسن٣٤ تجاره محاسبه
٢٣امينه سليمان محمد سليمان٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ١٠٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٣امينه عصام ابو عامر حسين١ تجاره محاسبه
٢٦انجى جاسر مصطفى اسماعيل٢ تجاره محاسبه
٢٤انجى خالد احمد محمد٣ تجاره محاسبه
٢٥انغام جمال عبد العظيم٤ تجاره محاسبه
٢٦ايات عبدالحميد شنيش محمد٥ تجاره محاسبه
٢٣ايات عصمت عثمان محمد٦ تجاره محاسبه
٢٢ايات محمد ابراهيم عطيه٧ تجاره محاسبه
٢٦ايمان السيد عبد الغفار ابراهيم٨ تجاره محاسبه
٢٣ايمان حربى كمال احمد٩ تجاره محاسبه

٢٨ايمان حسن حسين محمد١٠ تجاره محاسبه
٢٣ايمان حمدى محمد السيد١١ تجاره محاسبه
٢٢ايمان حمزه عبدالحميد حمزه١٢ تجاره محاسبه
٢٣ايمان عادل سعيد ابراهيم١٣ تجاره محاسبه
٢٣ايمان عاطف فهيم محمد١٤ تجاره محاسبه
٢٢ايمان عبد الرحيم عبد الرحمن سليمان١٥ تجاره محاسبه
٢٩ايمان عبد الكريم محمود حسن١٦ تجاره محاسبه
٢٦ايمان عبد المنعم محمد السيد سالم١٧ تجاره محاسبه
٢٥ايمان عصام محمود محمد١٨ تجاره محاسبه
٢٤ايمان على عبدلحميد محمد١٩ تجاره محاسبه
٢٢ايمان عمران بخيت عمران٢٠ تجاره محاسبه
٣١ايمان مجدى على احمد٢١ تجاره محاسبه
٢٨ايمان محمد ابراهيم احمد٢٢ تجاره محاسبه
٢٤ايمان محمد انور بيومى٢٣ تجاره محاسبه
٢٧ايمان محمد حمزه عبد المعطى٢٤ تجاره محاسبه
٢٤ايمان محمد صابر محمد٢٥ تجاره محاسبه
٢٨ايمان محمد عبد المنعم عثمان٢٦ تجاره محاسبه
٢٢ايمان محمد عبد المولى محمد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١٠٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٠ايمان محمد على المغربى٢٨ تجاره محاسبه
٣١ايمان مصطفى سيد حسين٢٩ تجاره محاسبه
٢٤ايمان مصطفى صفوت محمود زياده٣٠ تجاره محاسبه
٢٤ايمان مليجى محمد متولى٣١ تجاره محاسبه
٣٠ايمن جمال عبد الفتاح احمد٣٢ تجاره محاسبه
٣٢ايمن دردير عبد الشافى دردير٣٣ تجاره محاسبه
٣٣ايمن رشدى محمد رمضان٣٤ تجاره محاسبه
٣٢ايمن صالح برعى عبد الرحيم٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ١٠٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥ايمن عبد الغفار محمد محمود١ تجاره محاسبه
٢٧ايمن فؤاد احمد عبد الرحمن موسى٢ تجاره محاسبه
٢٥ايمن فرج عواد احمد٣ تجاره محاسبه
٢٧ايمن فرحات احمد حسن٤ تجاره محاسبه
٢٣ايمن محمود ابراهيم سيد٥ تجاره محاسبه
٢٩ايمن وفيق حنفى محمود٦ تجاره محاسبه
٢٤ايمن يحيى عبد العزيز سعيد٧ تجاره محاسبه
٢٤ايناس ابراهيم كمال عبد العزيز٨ تجاره محاسبه
٢٢ايناس بدوى غانم بدوى٩ تجاره محاسبه

٣٠ايناس حجاج محمد عبداللطيف١٠ تجاره محاسبه
٢٤ايه ابراهيم محمد محمود١١ تجاره محاسبه
٢٣ايه احمد اسماعيل السيد١٢ تجاره محاسبه
٢٦ايه احمد رمضان احمد١٣ تجاره محاسبه
٢٥ايه احمد محمد قمر الدوله١٤ تجاره محاسبه
٣٠ايه احمد مصطفى على احمد١٥ تجاره محاسبه
٢٣ايه هللا احمد الموافى عبد الجواد١٦ تجاره محاسبه
٢٣ايه جالل محمد فكرى١٧ تجاره محاسبه
٢٢ايه جمال محمد احمد١٨ تجاره محاسبه
٢٢ايه حامد امام كامل١٩ تجاره محاسبه
٢٤ايه حسن محمد شريف٢٠ تجاره محاسبه
٢٥ايه حسين السيد ابراهيم٢١ تجاره محاسبه
٢٢ايه سامى عبدالمنعم عباس٢٢ تجاره محاسبه
٢٢ايه سمير فضل لملوم٢٣ تجاره محاسبه
٢٣ايه سيد شحاته مرسال٢٤ تجاره محاسبه
٣٢ايه سيد محمد ابراهيم٢٥ تجاره محاسبه
٢٧ايه شاكر سيد عبد المعطى٢٦ تجاره محاسبه
٢٢ايه صبرى عبد الرازق محمد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١٠٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٣ايه صالح الدين عبد الستار عبد الرحمن٢٨ تجاره محاسبه
٢٣ايه طارق عبدالقادر ياسين٢٩ تجاره محاسبه
٢٧ايه على راغب على٣٠ تجاره محاسبه
٢٢ايه قرنى عويس قرنى٣١ تجاره محاسبه
٢٢ايه مجدى عثمان محمود٣٢ تجاره محاسبه
٢٣ايه محمد جنيدى محمد٣٣ تجاره محاسبه
٢٢ايه محمد سيد محمود٣٤ تجاره محاسبه
٢٣ايه محمود خليفه احمد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ١٠٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٧ايهاب احمد سيد سيد١ تجاره محاسبه
٢٦ايهاب خالد امين محمد٢ تجاره محاسبه
٢٨ايهاب زينهم محمد البهى٣ تجاره محاسبه
٣٠ايهاب عبد الراضى عبد العزيز احمد٤ تجاره محاسبه
٢٩ايهاب فيصل فوزى حسن٥ تجاره محاسبه
٢٦ايهاب محمد احمد عثمان٦ تجاره محاسبه
٢٥ايهاب محمد على محمد االطفيحى٧ تجاره محاسبه
٢٤ايهاب هانى محمود عبد الشافى٨ تجاره محاسبه
٣٠باسم سامى عطا عبدالغفار٩ تجاره محاسبه

٢٣باسم عبد الرحمن منظور الحريرى١٠ تجاره محاسبه
٢٩باسم محمد محمد عبد السالم١١ تجاره محاسبه
٢٧باهر عادل ميشيل نقوال١٢ تجاره محاسبه
٢٥باهر عبد الرازق عبد اللطيف عيسى١٣ تجاره محاسبه
٢٩باهر محمد عبدالحفيظ عبدالرحمن١٤ تجاره محاسبه
٢٤بثينه صالح الدين سيد١٥ تجاره محاسبه
٢٦بخيت عياد نجيب عيسى١٦ تجاره محاسبه
٢٥بدر سعد غريب محمد١٧ تجاره محاسبه
٢٩بدر محمد عبد العزيز محمد١٨ تجاره محاسبه
٣١بدريه السيد على سليم١٩ تجاره محاسبه
٢٩بسام حمدى معوض امين٢٠ تجاره محاسبه
٢٥بسام عيد على محمد٢١ تجاره محاسبه
٢٣بسمة روبى محمد عبد الجواد٢٢ تجاره محاسبه
٢٧بسمة طه سيد سلطان٢٣ تجاره محاسبه
٢٣بسمه احمد احمد عبدالحليم٢٤ تجاره محاسبه
٢٣بسمه رمضان مؤمن على٢٥ تجاره محاسبه
٣١بسمه سيد محمد عبدالحليم٢٦ تجاره محاسبه
٢٦بسمه سيد محمد فرج٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١٠٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠بسمه طلعت محمد بدر٢٨ تجاره محاسبه
٢٦بسمه عادل محمد محمود٢٩ تجاره محاسبه
٢٦بسمه محمد الشربينى حسن٣٠ تجاره محاسبه
٣١بسمه هالل حسين حسن٣١ تجاره محاسبه
٢٤بسمه يحيى محمد عبد العزيز٣٢ تجاره محاسبه
٢٧بسنت حسنى عبد الحميد محسن٣٣ تجاره محاسبه
٣٠بسنت حسين كامل محمود٣٤ تجاره محاسبه
٢٧بسنت فتحى محمد محمود خاطر٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ١٠٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٨بسنت محمد سيد احمد١ تجاره محاسبه
٢٥بسنت محمد صادق امام٢ تجاره محاسبه
٢٧بشرى احمد كيالنى بدير٣ تجاره محاسبه
٢٢بكر عادل بكر حسين عبد الوهاب٤ تجاره محاسبه
٢٦بالل مليجى محمد متولى٥ تجاره محاسبه
٢٦بهاء الدين طه سيد سلطان٦ تجاره محاسبه
٢٥بهاء الدين محمد عبده٧ تجاره محاسبه
٣٠بهاء محمد سيد حسن٨ تجاره محاسبه
٢٧بيتر رأفت شكرى يونان٩ تجاره محاسبه

٢٤بيتر سمير جاد الكريم عوض١٠ تجاره محاسبه
٢٤بيتر سمير جرجس رزق هللا١١ تجاره محاسبه
٢٣بيتر صابر رياض سعيد١٢ تجاره محاسبه
٢٣بيتر نشات وديع فهمى١٣ تجاره محاسبه
٢٦بيشوى منصور صالح منصور١٤ تجاره محاسبه
٣٢تامر محمد سيد العربى١٥ تجاره محاسبه
٢٣تاوضروس صبرى جرجس برسوم١٦ تجاره محاسبه
٢٥تغريد رشدى احمد عبد الجواد١٧ تجاره محاسبه
٢١تقى اشرف محمود عبد المجيد١٨ تجاره محاسبه
٢٢تقى ممدوح عطا عفيفى١٩ تجاره محاسبه
٢٦توحيد عبد الحميد معوض عبد السالم٢٠ تجاره محاسبه
٢٤توفيق صالح اسماعيل ناجى٢١ تجاره محاسبه
٣٢ثابت وحيد ثابت ابراهيم٢٢ تجاره محاسبه
٢٨ثروت محمد عكاشه محمد٢٣ تجاره محاسبه
٢٧جارحى كمال جارحى عبد العزيز٢٤ تجاره محاسبه
٣٠جالل احمد السيد المتولى٢٥ تجاره محاسبه
٢٨جالل محمد نجيب بركات٢٦ تجاره محاسبه
٢٧جالل محمود محمد جالل٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١٠٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٨جمال شعبان ابراهيم ابراهيم٢٨ تجاره محاسبه
٢٥جمال عبد المنعم احمد مصطفى٢٩ تجاره محاسبه
٣٠جمال مبروك احمد محمد٣٠ تجاره محاسبه
٢٦جمال محمود جمال الدين محمد٣١ تجاره محاسبه
٢٨جمعه سيد جمعه احمد٣٢ تجاره محاسبه
٣١جمعه محمد غريب محمد متولى٣٣ تجاره محاسبه
٢٤جميله جابر محمد جاد الحق٣٤ تجاره محاسبه
٢٨جندى سعد محمد جندى٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ١١٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٨جهاد احمد فؤاد عبدربه١ تجاره محاسبه
٢٣جهاد رضا عبد الخالق الطاهر٢ تجاره محاسبه
٢٣جهاد عصام حسنى عبدالحميد٣ تجاره محاسبه
٢٦جهاد محمد عيسى محمود٤ تجاره محاسبه
٣١جورج كمال سالم يوسف٥ تجاره محاسبه
٢٧جورج نسيم يسى رزق٦ تجاره محاسبه
٢٩جوليا غطاس معوض عبد المسيح٧ تجاره محاسبه
٢٧جون صادق نظير كراس٨ تجاره محاسبه
٢٨جون ماهر غبور بشاى٩ تجاره محاسبه

٢٩جون مفيد متى شرموخ١٠ تجاره محاسبه
٢٤جيالن عماد نصيف زكى١١ تجاره محاسبه
٢٣حاتم حمدى سيد محمد١٢ تجاره محاسبه
٢٩حاتم فؤاد عبد الفتاح احمد١٣ تجاره محاسبه
٣٢حاتم محمود عبد التواب عبد العال١٤ تجاره محاسبه
٣٠حازم حسونه محمد فرج١٥ تجاره محاسبه
٢٥حازم فتحى على شعبان١٦ تجاره محاسبه
٢٦حازم مجاهد عبد الوهاب مجاهد١٧ تجاره محاسبه
٢٧حازم مجدى على عبد الرحيم١٨ تجاره محاسبه
٢٧حازم محمد عبده حسين١٩ تجاره محاسبه
٣٢حافظ السيد محمد سالمه٢٠ تجاره محاسبه
٣١حامد احمد حامد عبد العزيز٢١ تجاره محاسبه
٣٠حامد جبريل احمد حسين٢٢ تجاره محاسبه
٢٤حامد نبيل حامد عبد الحميد٢٣ تجاره محاسبه
٢٩حبيب كرم هللا سعد عبد الفتاح٢٤ تجاره محاسبه
٣٠حجاج محمود منير عبدالرازق٢٥ تجاره محاسبه
٢٥حسام  نزيه عبدالحافظ عبدالحافظ٢٦ تجاره محاسبه
٢٦حسام احمد حلمى عامر٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١١١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣١حسام الدين ابراهيم حسن محمود٢٨ تجاره محاسبه
٢٣حسام الدين ابراهيم حسنى٢٩ تجاره محاسبه
٢٥حسام الدين فتحى احمد عبد العليم بهجت٣٠ تجاره محاسبه
٣٢حسام الدين محمد مصطفى محمد٣١ تجاره محاسبه
٢٧حسام الدين هشام عزت عبد الرحمن٣٢ تجاره محاسبه

صفحة ١١٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٧امجد ابراهيم مرتضي راشد١ بكالوريوس تجارة
٢٧امجد شوقي عبدالباقي محمود٢ حقوق 
٢٩امجد محمد على محمد٣ نظم معلومات 
٢٧امل ابراهيم عبدالفتاح محمد عقل٤ خدمه اجتماعيه
٢٦امل اشرف احمد محمود٥ اداب
٢٨امل السنوس الديب محمد٦ خدمه اجتماعيه
٢٣امل عالء كامل شومان٧ حقوق 
٢٤امل عماد الدين حلمى محمد٨ خدمه اجتماعيه
٢٥امل مجدى مصطفى عبدالرحمن٩ خدمه اجتماعيه

٢٤امل محمد محمد فضل١٠ خدمه اجتماعيه
٢٩امل محمد نصار ابراهيم١١ اداب
٣٠امل مصطفى محمد اسماعيل١٢ تربيه
٢٨امل ممدوح مصطفى محمد١٣ خدمه اجتماعيه
٢٣امناى محمد عبدالحميد فهمى١٤ حقوق 
٢٨امنه سيف الدين عابدون احمد١٥ خدمه اجتماعيه
٢٤امنه كاظم صابر احمد١٦ اداب
٢٤امنية سمير عبد العظيم محمود١٧ حقوق 
٢٤امنية محمد اسماعيل احمد١٨ خدمه اجتماعيه
٣٢امنيه احمد عبد الستار جوهر١٩ السن
٢٧امنيه جمال احمد محمد٢٠ حقوق 
٢٤امنيه جمال الدين سليمان ابراهيم٢١ حقوق 
٢٢امنيه رجب قرني عويس٢٢ حقوق 
٢٣امنيه رمضان حمدى عبدالمجيد٢٣ خدمه اجتماعيه
٢٢امنيه سيد عبدالواحد احمد٢٤ حقوق 
٢٦امنيه عادل محمد حسن٢٥ حقوق 
٢٣امنيه عبدالرحمن محمد محمد٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٣امنيه عبدالرحيم عبدالبر جمعه٢٧ حقوق 

صفحة ١١٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣امنيه عبداللطيف احمد عبدالعظيم٢٨ نظم معلومات 
٢٤امنيه عبدالهادي سليمان عبدالعزيز٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٣امنيه محسن ابوالسعود السيد٣٠ حقوق 
٢٢امنيه محمد عبد الوهاب على٣١ خدمه اجتماعيه
٢٣امنيه محمود على حسين٣٢ حقوق 
٢٥امنيه محمود على محمود٣٣ بكالوريوس رقابه جودة 
٢٢امنيه منصور محمد زكى سالمه٣٤ نظم معلومات 
٢٢امنيه يوسف سيد يوسف٣٥ حقوق 
٣٢امير ابو الخير ميخائيل عبد المسيح٣٦ زراعة
٢٧امير اسامة محمد حسن٣٧ بكالوريوس تجارة
٣٢امير عاطف محمد منصور٣٨ نظم معلومات 

صفحة ١١٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤امير كرم احمد واعر١ حقوق 
٢٤امير محمد احمد محمد عمر خطاب٢ حقوق 
٢٣امير محمد عبدالعاطي حسن٣ بكالوريوس تجارة
٢٧امير محمد على عباس٤ شريعه و قانون
٢٥امير محمد محمد على٥ بكالوريوس تجارة
٣٠اميرة احمد عبد العظيم عثمان٦ بكالوريوس تجارة
٣٢اميرة حسين عبده بدوى٧ بكالوريوس تجارة
٢٢اميرة عبد العليم عبدالفتاح عرفة٨ حقوق 
٢٤اميرة عيسى مصطفى عيسى٩ زراعة

٢٤اميرة محمود احمد عبد الفتاح١٠ حقوق 
٢٤اميره ابوهريره محمود حماد١١ حقوق 
٢٤اميره احمد ابراهيم الدسوقى١٢ اداب
٢٨اميره احمد ابو النصر شهاب الدين١٣ لغات و ترجمه
٢٢اميره احمد حسين عزالدين١٤ حقوق 
٢٥اميره احمد سليمان ابراهيم١٥ ليسانس دراسات انسانيه 
٢٥اميره احمد عبدالوهاب ابوورده١٦ حقوق 
٢٦اميره جمال رياض روبي١٧ حقوق 
٢٨اميره حسن شحتو البلتاجى١٨ حقوق 
٢٣اميره حسن عيسى حسن١٩ حقوق 
٢٣اميره حمدان احمد محمد٢٠ اداب
٣٢اميره حمدي احمد راغب٢١ بكالوريوس تجارة
٢٥اميره حمدي عبدالغفار فولي٢٢ حقوق 
٣٢اميره رجب عبدالمحسن امام٢٣ حقوق 
٢٤اميره رمضان رياض عبد الغنى٢٤ اداب
٢٤اميره سالم على سالم٢٥ خدمه اجتماعيه
٢٦اميره سيد احمد عبد العظيم٢٦ حقوق 
٢٦اميره صفوت عامر الفقى٢٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ١١٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤اميره طارق سيد حسن٢٨ نظم معلومات 
٢٩اميره عبد الجواد مصطفى احمد٢٩ اداب
٢٨اميره عبدالرحمن حسين مرسى٣٠ نظم معلومات 
٢٣اميره عرفات سالم سالم٣١ حقوق 
٢٧اميره فراج يوسف فراج٣٢ نظم معلومات 
٢٨اميره فريد ابوطالب احمد٣٣ حقوق 
٢٦اميره فوزى سمعان ارمانيوس٣٤ نظم معلومات 
٢٣اميره محمد حسن عقل٣٥ خدمه اجتماعيه
٢٢اميره محمد حسن محمد٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٤اميره محمد عبدالرحمن شريف٣٧ خدمه اجتماعيه
٢٥اميره محمد عوض ادم٣٨ السن

صفحة ١١٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣اميره محمد فؤاد محمد شحاته١ لغات و ترجمه
٢٦اميره محمد محمد احمد جوده٢ اداب
٢٨اميره محمد يسرى مختار٣ خدمه اجتماعيه
٢٥اميره محمدي كامل محمد عبدهللا٤ حقوق 
٢٥اميره محمود حافظ السيد٥ بكالوريوس تجارة
٣١اميره محمود محمد مهدى٦ خدمه اجتماعيه
٢٩اميره ناجي علي عبدالفتاح٧ حقوق 
٢٢اميره ناصر عبدالحميد هاشم٨ خدمه اجتماعيه
٢٥اميمه ابراهيم الدسوقي عمر٩ حقوق 

٢٤امين عبدالهادي سليمان عبدالهادي١٠ حقوق 
٢٥امين محمد امين محمد١١ حقوق 
٢٦امينه محمود حجاج محمود١٢ خدمه اجتماعيه
٣٢ان عادل صالح الدين عبدالرسول١٣ حقوق 
٢٤انجي احمد السيد التحيوي١٤ حقوق 
٣٢انجي اسماعيل عبدالحميد محمد١٥ حقوق 
٣٠انجى على محمود على١٦ اداب
٢٣انجى مجدى على عبدالبارى١٧ خدمه اجتماعيه
٣٢انجى محمد رياض يوسف١٨ السن
٣١انجى محمد مصطفى مصطفى١٩ بكالوريوس تجارة
٣١انجي مكي محمد المهدي عبدالرحمن٢٠ حقوق 
٢٣اندرو نبيل حكيم غبلایر٢١ السن
٣٢انس عبدالمنعم مجدى احمد٢٢ خدمه اجتماعيه
٢٦انطون معوض صادق جرجس٢٣ حقوق 
٢٢انغام محمد فتحي السيد امين٢٤ حقوق 
٣٠انور عبده قرني محمدين٢٥ حقوق 
٣٢ايات احمد ناصف عبده٢٦ زراعة
٢٧ايات االمير محمد علي٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ١١٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٩ايات حسني عبدالرازق محمد٢٨ حقوق 
٢٧ايات رمضان زاهر شبل٢٩ حقوق 
٣١ايات سعيد محمود المنوفى٣٠ خدمه اجتماعيه
٢٤ايات طلعت محمد ابراهيم العادلى٣١ اداب
٢٥ايات عبدالفتاح محمد حسن٣٢ حقوق 
٢٧ايات محمد ربيع احمد٣٣ اداب
٣٢ايات محمد صالح الدين حسن٣٤ خدمه اجتماعيه
٢٨ايات مصطفى فتحى مصطفى٣٥ اداب
٢٢ايات يحيى محمد عبد الوهاب٣٦ اداب
٢٣ايراهيم عبدالعزيز منصور محمد٣٧ حقوق 
٢٣ايريني عوض فرج عوض٣٨ حقوق 

صفحة ١١٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٢ايزيس عريان سويحه جبره١ خدمه اجتماعيه
٢٦ايمان ابراهيم ابراهيم عبد الواحد٢ اداب
٢٥ايمان ابراهيم عبدالحليم اسماعيل٣ حقوق 
٢٤ايمان احمد احمد المسلمى٤ اداب
٢٧ايمان احمد عبدالعزيز احمد٥ بكالوريوس تجارة
٢٩ايمان احمد محمد الجابي٦ حقوق 
٢٤ايمان جابر احمد طه٧ بكالوريوس تجارة
٢٨ايمان حسن اسماعيل السيد٨ حقوق 
٢٤ايمان حسني سيد شحاته٩ حقوق 

٢٢ايمان حسين زكي محمد١٠ حقوق 
٣٠ايمان حمدي السيد عبداللطيف١١ حقوق 
٢٥ايمان حمدي مسعد امام١٢ حقوق 
٢٥ايمان خالد سيد احمد١٣ حقوق 
٢٦ايمان خليفه على خليفه١٤ اداب
٣٢ايمان رجب عبدالوهاب شلقامي١٥ بكالوريوس تجارة
٢٨ايمان سعيد عبداللطيف يونس١٦ خدمه اجتماعيه
٣٢ايمان سلطان محمد همام١٧ حقوق 
٢٧ايمان سيد عبدالعظيم يوسف١٨ حقوق 
٣٠ايمان صبحي عبدالحي طاهر١٩ حقوق 
٣٠ايمان صبرى حسن عبده٢٠ حقوق 
٢٥ايمان طلعت علي احمد٢١ حقوق 
٢٦ايمان طلعت محمد احمد ندا٢٢ حقوق 
٢٤ايمان عادل ابراهيم حسن٢٣ بكالوريوس تجارة
٣١ايمان عادل عبدالعظيم٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٧ايمان عادل عطيه محمد٢٥ حقوق 
٢٣ايمان عاطف محمد فهمي٢٦ حقوق 
٢٣ايمان عبدالحميد يوسف محمد٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ١١٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤ايمان عبدالدايم حسن الششتاوى٢٨ خدمه اجتماعيه
٢٣ايمان عبدالرحمن احمد عبدالجليل٢٩ حقوق 
٢٩ايمان عبدالرحمن زكى سكر٣٠ نظم معلومات 
٢٥ايمان عبدالعاطي عبدالفتاح عبدالحميد٣١ حقوق 
٢٩ايمان عبدالمحسن محمد محمد المهدي٣٢ حقوق 
٣٠ايمان عبدالمنعم توفيق حسب ربه٣٣ نظم معلومات 
٢٣ايمان عبدالناصر محمد الحنفي٣٤ حقوق 
٢٦ايمان عبدالهادي حنفي عبدالهادي٣٥ حقوق 
٣٠ايمان عبده عبدالعظيم محمد٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٢ايمان عبده محمد عبده٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٣ايمان عالء الدين احمد حمزه٣٨ حقوق 

صفحة ١٢٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٩ايمان على جابر احمد١ اداب
٢٧ايمان علي سيد علي٢ حقوق 
٢٣ايمان فاروق عبدالمقصود خطاب٣ حقوق 
٣٠ايمان فتحى عمران سيد٤ بكالوريوس تجارة
٢٨ايمان فتوح عابد عفيفى٥ حقوق 
٢٧ايمان فرج محمد حسب هللا٦ حقوق 
٢٧ايمان فريد عبد العزيز قطب٧ اداب
٢٩ايمان كمال حمدان عطوان٨ حقوق 
٢٣ايمان مجدي حسن سيف٩ حقوق 

٢٥ايمان محمد ابراهيم خليل١٠ خدمه اجتماعيه
٢٥ايمان محمد احمد علي١١ حقوق 
٢٦ايمان محمد عباس على١٢ اداب
٣١ايمان محمد مبروك المزين١٣ حقوق 
٣١ايمان محمد محمد فهمي عمر١٤ حقوق 
٢٣ايمان محمد محمد محمود١٥ بكالوريوس تجارة
٢٢ايمان محمود ابراهيم طلبه١٦ زراعة
٢٣ايمان محمود جبر محمد١٧ اداب
٢٥ايمان مصطفى عبد القادر معوض١٨ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٥ايمان ناصر الدسوقى الموافى١٩ اداب
٢٢ايمان هشام محمد احمد٢٠ حقوق 
٢٣ايمن احمد ايمن ابراهيم٢١ حقوق 
٣١ايمن احمد على على تايب٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٨ايمن احمد محمد عبدالحميد٢٣ شريعه و قانون
٢٨ايمن جمال علي خليفه٢٤ حقوق 
٢٧ايمن خليل محمد خليل٢٥ حقوق 
٣١ايمن دكتور امين محمد٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٧ايمن رجب محمد جمعه٢٧ حقوق 

صفحة ١٢١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥ايمن سامى جرجس صليب٢٨ نظم معلومات 
٢٥ايمن سعد امين عبد السميع٢٩ حقوق 
٢٣ايمن سمير بدوى محمد٣٠ خدمه اجتماعيه
٢٤ايمن عاطف ابراهيم العطار٣١ خدمه اجتماعيه
٣٠ايمن عبد العزيز شحات حسين٣٢ اداب
٣١ايمن عبدالحفيظ خالد علي٣٣ حقوق 
٣٢ايمن عبدالرؤوف احمد محمد٣٤ شريعه و قانون
٢٩ايمن عبدهللا ابراهيم عثمان الشيمى٣٥ نظم معلومات 
٢٦ايمن مجاهد احمد ابراهيم٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٣ايمن محمد سابق عطيه٣٧ حقوق 
٢٤ايمن محمد علي عبدالظاهر٣٨ حقوق 

صفحة ١٢٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣١ايمن محمد فهمي سيد احمد١ حقوق 
٢٩ايمن محمد محمد احمد٢ خدمه اجتماعيه
٢٧ايمن محمود احمد محمد٣ شريعه و قانون
٣١ايمن محمود محمد محمد٤ نظم معلومات 
٢٤ايمن مصطفي سالمه علي سالمه٥ حقوق 
٢٣ايمن ممدوح صبحى سالمه٦ خدمه اجتماعيه
٢٧ايمن منير عبد القادر محمد٧ بكالوريوس تجارة
٢٩ايمن يونس خلف هللا ختم٨ شريعه و قانون
٢٩ايناس احمد امين محمد٩ اداب

٢٤ايناس اسامه عبدالحميد عبدالحافظ١٠ حقوق 
٢٥ايناس على عثمان مصطفى١١ اداب
٢٦ايناس محمد ابراهيم حافظ١٢ حقوق 
٢٨ايناس محمد يونس طعيمه١٣ حقوق 
٢٣ايه ابراهيم الدسوقي محمد١٤ حقوق 
٢٣ايه ابراهيم عبد الجواد خليل١٥ بكالوريوس تجارة
٢٣ايه ابراهيم محمد محمد١٦ اداب
٢٥ايه احمد ابراهيم احمد١٧ حقوق 
٢٤ايه احمد احمد حسين١٨ خدمه اجتماعيه
٢٦ايه احمد حافظ السيد١٩ حقوق 
٢٦ايه احمد عبد الفتاح عبد الجواد٢٠ اداب
٢٢ايه احمد فاوي محمد علي٢١ حقوق 
٢٤ايه اسامه وديع حافظ٢٢ خدمه اجتماعيه
٢٢ايه اشرف محمد محمد٢٣ اداب
٢٦ايه البحيرى انور جوده٢٤ نظم معلومات 
٢٣ايه هللا جمال احمد حسن٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٦ايه هللا طه سالمه احمد الشويخ٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٢ايه امين يوسف امين٢٧ حقوق 

صفحة ١٢٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤ايه جاد عبد المجيد جاد٢٨ اداب
٢٢ايه جمال عبدهللا ابراهيم٢٩ حقوق 
٢٥ايه حسن احمد حسن٣٠ ادارة و سكرتاريه
٢٣ايه حماده فاروق عبدالحميد٣١ حقوق 
٢٤ايه حمدي رشاد عبدالدايم٣٢ حقوق 
٢٥ايه خالد على عبد الجواد٣٣ السن
٢٣ايه رمضان احمد محمد٣٤ حقوق 
٢٥ايه رمضان صابر ابراهيم٣٥ حقوق 
٢٣ايه سعد حسنى السيد بيومى٣٦ اداب
٢٤ايه صابر عبدالظاهر محمد٣٧ خدمه اجتماعيه
٢١ايه طه سليمان عبدالقادر٣٨ حقوق 

صفحة ١٢٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٧ايه عادل عبد الخالق احمد١ اداب
٢٣ايه عادل محمود متولى٢ خدمه اجتماعيه
٢٨ايه عبد القادر سعد حسن٣ اداب
٢٥ايه عبد الكريم شريف سيد٤ خدمه اجتماعيه
٢٥ايه عبد هللا عبد الغفار احمد٥ اداب
٢٣ايه عبدالحميد عفيفى صالح٦ خدمه اجتماعيه
٢٣ايه عبدالرازق محمد عبدالحافظ٧ حقوق 
٢٢ايه عبدالعزيز عبدالحليم عبدربه٨ حقوق 
٢٦ايه عبدهللا عبدالمحسن سليمان٩ حقوق 

٢٧ايه عبدالمنعم وهبه عبده١٠ حقوق 
٢٢ايه فارس سعيد سالم١١ حقوق 
٢٣ايه فكرى فهمى محمد السيد١٢ خدمه اجتماعيه
٢٥ايه ليسى اسماعيل احمد١٣ حقوق 
٢٤ايه مجدى جاد هللا على محمد١٤ خدمه اجتماعيه
٢٢ايه محمد احمد يوسف١٥ نظم معلومات 
٢٣ايه محمد حامد احمد السيد١٦ حقوق 
٢٤ايه محمد حسن احمد حسين١٧ حقوق 
٢٣ايه محمد سعد عبدالنعيم١٨ خدمه اجتماعيه
٢٢ايه محمد سالم مسلم١٩ حقوق 
٢٤ايه محمد عبداللطيف الشريف٢٠ خدمه اجتماعيه
٢٢ايه محمد عبدالوهاب احمد٢١ خدمه اجتماعيه
٢٢ايه محمد محمد عبدالغني٢٢ حقوق 
٢٣ايه محمد محمد عزت٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٧ايه محمد محمد عمران٢٤ حقوق 
٢٢ايه محمد محمود حسانين٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٣ايه محمود محمد امين٢٦ خدمه اجتماعيه
٢٥ايه مختار اسماعيل محمد٢٧ حقوق 

صفحة ١٢٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٤ايه مصطفي شحاته اصمعي٢٨ حقوق 
٢٤ايهاب اشرف عبدالغني الحلوجي٢٩ حقوق 
٢٧ايهاب الدين غزولي عبدالرحيم٣٠ حقوق 
٢٣ايهاب سعيد عبدالمنعم٣١ نظم معلومات 
٢٧ايهاب طارق شعبان شعبان احمد٣٢ حقوق 
٢٧ايهاب عادل لملوم خليل٣٣ حقوق 
٢٧ايهاب عيد محمود حمد٣٤ حقوق 
٢٥ايهاب فتحى ابراهيم عبد الهادى٣٥ زراعة
٢٢ايهاب مجدى محمد لطفى٣٦ حقوق 
٢٤ايهاب محمد احمد عبدالباقي٣٧ حقوق 
٢٣ايهاب محمد المنصوري سليمان٣٨ حقوق 

صفحة ١٢٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٠ايهاب محمد جوده عبدالرحمن١ حقوق 
٢٩ايهاب محمد محمود امام الشاهد٢ حقوق 
٢٤باسل طلعت محمد حسانين٣ نظم معلومات 
٢٥باسم احمد عبدالعال احمد٤ نظم معلومات 
٢٥باسم صالح امين احمد٥ نظم معلومات 
٢٧باسم صبري بهلول عبدهللا٦ حقوق 
٢٤باسم ظريف ابراهيم تادرس٧ حقوق 
٢٤باسم عادل شعبان احمد٨ اداب
٢٥باسم عادل عبدالحميد عبدالمعطى٩ نظم معلومات 

٢٦باسم عبدالستار ابراهيم محمد١٠ حقوق 
٢٥باسم عبدالواحد علي عبدالواحد١١ حقوق 
٣١باسم عصام محمود محمد١٢ خدمه اجتماعيه
٢٩باسم عمر عبدالعزيز عالم١٣ حقوق 
٢٧باسم فتحي عبدالودود احمد١٤ حقوق 
٢٣باسم محمد عبدالوهاب محمود١٥ نظم معلومات 
٢٩باسم محمود على محمد١٦ نظم معلومات 
٣٢باسم محمود محمد البيومى١٧ نظم معلومات 
٢٦باسم يوسف قدسي يوسف١٨ حقوق 
٢٢باسنت ابراهيم عبدالخالق محمد١٩ بكالوريوس تجارة
٢٢باسنت عالء عبدالحميد علي زيد٢٠ حقوق 
٣٠بثينة احمد محمود مبروك٢١ خدمه اجتماعيه
٢٧بثينه احمد عبدالرازق محمد٢٢ حقوق 
٣٢بثينه رجب محمد عالم٢٣ حقوق 
٢٩بحيرى رجب محمد محمد٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٤بخيت احمد بخيت محمد٢٥ حقوق 
٢٥بدر عبد التواب بدر عباس٢٦ شريعه و قانون
٢٦بدر عبدهللا سعد محمد٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٢٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٦بدرالدين رجب عبدالونيس الحلواني٢٨ حقوق 
٢٩بدور ابوالحمد محمود ابراهيم٢٩ حقوق 
٢٨بدور احمد محمود ابراهيم٣٠ خدمه اجتماعيه
٢٥بدوى السيد ابو المجد عبدالرحيم٣١ شريعه و قانون
٢٧بدوى عبد الرؤوف محمد سالم٣٢ شريعه و قانون
٢٨بريجيتا سمير سعد بسطا٣٣ السن
٢٧بريهان سعد حسن محمد٣٤ حقوق 
٢٩بسام حمدى معوض امين٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٧بسام رضا محمد علي٣٦ حقوق 
٢٦بسام سيد قوشتى محمد٣٧ شريعه و قانون

صفحة ١٢٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣١بسام عبدالحكيم عنتر برعى١ نظم معلومات 
٢٥بسام فؤاد محمد خليل٢ حقوق 
٣٠بسام فوزى محمدين محمود٣ خدمه اجتماعيه
٢٨بسام مجدى عبدالكريم عبدالحميد٤ نظم معلومات 
٢٩بسام محمد عبد الفتاح محمد٥ السن
٢٧بسمة على على السيد٦ اداب
٢٦بسمه احمد عبدالكريم احمد٧ حقوق 
٢٩بسمه احمد محمد ابراهيم٨ شريعه و قانون
٢٦بسمه بدر فرج عبداللطيف٩ خدمه اجتماعيه

٢٤بسمه حسن سعيد ابراهيم١٠ حقوق 
٢٩بسمه رائد احمد عبدالحفيظ١١ بكالوريوس تجارة
٢٥بسمه رضوان عالم محمد١٢ بكالوريوس تجارة
٢٤بسمه سامى موسى حسين١٣ اداب
٢٢بسمه سعيد حسن احمد١٤ حقوق 
٢٣بسمه صبحى حامد سالمه١٥ نظم معلومات 
٢١بسمه طارق حسن احمد١٦ حقوق 
٢٤بسمه طارق محمد محمود١٧ خدمه اجتماعيه
٣٠بسمه طلعت محمد ابراهيم١٨ خدمه اجتماعيه
٢٧بسمه عادل محمد رمضان١٩ خدمه اجتماعيه
٢٢بسمه عاصم طه عبدالعظيم٢٠ خدمه اجتماعيه
٢٩بسمه عصمت عبدالعليممحمد٢١ حقوق 
٢٣بسمه على عبد الحميد شرف٢٢ اداب
٢٢بسمه عماد سيد عبدالرحمن٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٩بسمه فاروق عبدالحميد على٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٥بسمه محمد شاهين مهران٢٥ حقوق 
٢٧بسمه محمد فتحى السيد٢٦ اداب
٢٩بسمه محمود احمد محمد٢٧ حقوق 

صفحة ١٢٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٤بسنت طارق عبد المجيد حسن٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٨بسنت عبدالرحمن احمد عبدالرحمن٢٩ حقوق 
٢٦بسنت محمد محمود اسماعيل زيدان٣٠ اداب
٣١بسنت محمود على محمد٣١ خدمه اجتماعيه
٢٤بسنت محمود محمد جابر٣٢ حقوق 
٢٤بسيونى نبيل زناتى عبد النبى٣٣ خدمه اجتماعيه
٢٤بغداد محمد احمد عبدالحميد٣٤ خدمه اجتماعيه
٢٨بكر جبر محمود عيد٣٥ شريعه و قانون
٢٦بكر مصطفى عبد الهادى احمد٣٦ اداب
٢٧بكر مندي عبدالجواد عبدالسالم٣٧ حقوق 
٢٤بكرى جمال ابو بكر عبد اللطيف٣٨ زراعة

صفحة ١٣٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٥بكري نجيب بكري خضير١ حقوق 
٢٨بالل سعيد عبدالحميد محمود٢ خدمه اجتماعيه
٢٥بالل طارق محمد عبدالحميد٣ حقوق 
٢٥بالل عبد النبى عبد الحميد محمد٤ حقوق 
٢٥بالل عبد الهادى حافظ محمد٥ اداب
٢٤بالل محمد احمد عبد العزيز٦ حقوق 
٣٠بالل محمد وهيب موسي٧ حقوق 
٢٨بليغ حمدي امين الدسوقي٨ حقوق 
٢٨بهاء الدين سيد محمد جاد الرب٩ نظم معلومات 

٢٤بهاء الدين عصام الشمبلى عبد اللطيف١٠ بكالوريوس تجارة
٢٩بهاء الدين محمد عبدالعظيم سليم١١ حقوق 
٢٩بهاء الدين محمد قمر الدين نصير١٢ نظم معلومات 
٢٥بهاء الدين محمد محمود محمد١٣ حقوق 
٢٩بهاء الدين نبيل هارون بيومى١٤ زراعة
٢٨بهاء محمود خفاجه محمد١٥ حقوق 
٢٣بهجت محمد عكاشه محمد١٦ خدمه اجتماعيه
٢٩بولس عادل جميل سيدهم١٧ اداب
٢٤بيتر عاطف زخاري مقار١٨ حقوق 
٢٥بيتر متى ابراهيم وهيب١٩ حقوق 
٢٤بيتر ناصر بطرس جيد٢٠ حقوق 
٢٤بيشوى اشرف اسحاق توفيق٢١ زراعة
٢٩بيشوى حسام الدين نجيب السيد٢٢ نظم معلومات 
٢٦بيشوي سمير جرجس رزق هللا٢٣ حقوق 
٢٨بيشوى سمير عزيز سدين٢٤ نظم معلومات 
٢٧بيشوى عاطف اديب سرجيوس٢٥ نظم معلومات 
٢٧بيشوى فهمى برسوم حنا٢٦ خدمه اجتماعيه
٢٥بيشوى منير اسحاق ميخائيل٢٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ١٣١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٩بيهال محمود يوسف محمد٢٨ حقوق 
٢٦تادرس رسمي بشاي مرجان٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٩تامر احمد عبده محمود محمد٣٠ حقوق 
٢٨تامر احمد محمد احمد٣١ اداب
٣٠تامر احمد محمد حسانين٣٢ حقوق 
٣١تامر حسن ابراهيم ابو عميره٣٣ حقوق 
٣٢تامر حنا اسكندر عبدهللا٣٤ نظم معلومات 
٣١تامر رجب ابراهيم ابراهيم محمد زيدان٣٥ حقوق 
٢٥تامر رفعت خليفه عالم٣٦ حقوق 
٢٧تامر سلمي حسن حسان٣٧ حقوق 
٢٧تامر شوقى حماد جاب هللا٣٨ نظم معلومات 

صفحة ١٣٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٠تامر طلعت محمد عكاشه١ حقوق 
٣٣تامر عبدالمنعم سيد عبدالحليم٢ بكالوريوس تجارة
٢٩تامر ماهر محمود عبد المطلب٣ بكالوريوس تجارة
٣٢تامر محمد نجيب حسن علي٤ حقوق 
٢٤تامر منصور حجاج ابو زيد٥ بكالوريوس تجارة
٢٨تامر نصار عبد الغفار محمود٦ اداب
٢٦تامر يوسف عبدالحميد حسن٧ بكالوريوس تجارة
٢٣تغريد طارق فتوح مامون٨ حقوق 
٢٧تغريد عبدالعليم السيد محمد٩ حقوق 

٢٨تغريد محمود عثمان حسن الجوهرى١٠ نظم معلومات 
٣١تقوى صالح عبدالمحسن محمد١١ خدمه اجتماعيه
٢٥تقى ايمن عبود حمزة الفيومى١٢ حقوق 
٢٢تقي حافظ هاشم حافظ١٣ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٢تقي مجدي محمد صالح صيام١٤ حقوق 
٢٣تقى محمد عبدالعزيز محمد١٥ نظم معلومات 
٢٨ةليد ابراهيم حسن حنيش١٦ خدمه اجتماعيه
٣٢تهامى سليمان تهامى سليمان١٧ السن
٢٦تهاني ابراهيم عمر حسين١٨ حقوق 
٣١تهانى يحيى محمد عبد اللطيف١٩ زراعة
٢٨تيسير عبدالرحمن حافظ عطيه٢٠ خدمه اجتماعيه
٢٢ثريا محمد مصطفي محمد٢١ حقوق 
٢٤جابر سمير محمد احمد٢٢ حقوق 
٣١جاسم النقراشى عبد العال سليمان٢٣ زراعة
٣٢جاكلين موريس قرياقص مكاوى٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٧جانيت سمير عدلي نسيم٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٨جرجس بشري طانيوس جورجي٢٦ حقوق 
٢٩جالل صبحي عبدالمعطي امام٢٧ حقوق 

صفحة ١٣٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٦جالل مناع جالل ابراهيم٢٨ حقوق 
٢٧جمال احمد حميده احمد٢٩ نظم معلومات 
٢٦جمال احمد سامح مصطفى٣٠ حقوق 
٢٤جمال الدين مصطفى جمال محمد٣١ شريعه و قانون
٢٦جمال السيد حمزه السيد عثمان٣٢ زراعة
٣٢جمال سعيد سالمه عبدالسالم٣٣ شريعه و قانون
٣١جمال سيد محمد قياتى٣٤ خدمه اجتماعيه
٢٩جمال شعبان حسانين ابوزيد٣٥ حقوق 
٣١جمال صديق احمد سعد٣٦ حقوق 
٢٣جمال عبد الناصر حامد محمد٣٧ زراعة
٢٨جمال عبدالباسط محمد عبدالرحمن٣٨ حقوق 

صفحة ١٣٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥جمال عبدالعظيم السيد محمد١ حقوق 
٢٨جمال عبدالناصر ابوالفتوح محمد٢ حقوق 
٢٩جمال عبدالناصر احمد احمد٣ حقوق 
٢٨جمال مبروك عبدالجليل منصور٤ حقوق 
٢٨جمال مجدى انور محمد٥ السن
٣٠جمال محمد قطب عزام٦ خدمه اجتماعيه
٢٥جمال محمد محمد القاضي٧ بكالوريوس تجارة
٢٩جمال محمد يوسف محمود٨ حقوق 
٢٦جمال مختار على محمد٩ شريعه و قانون

٢٦جمال مصطفي قرني احمد١٠ حقوق 
٢٨جمعه عيد عبدهللا محمد١١ نظم معلومات 
٣١جمعه محمد محمود حسين١٢ نظم معلومات 
٢٦جمل عبدالحميد حسين محمد١٣ حقوق 
٣٠جميله محمد احمد سنوسي١٤ حقوق 
٢٣جنات سعيد منصور طنطاوى١٥ حقوق 
٢٦جهاد جمال محمد احمد خميس١٦ حقوق 
٢٦جهاد حمدى محمد محمد سليمان١٧ حقوق 
٢٤جهاد رفعت جابر عبد العزيز١٨ بكالوريوس تجارة
٢٥جهاد رمضان ابو الهدى رمضان١٩ اداب
٢٧جهاد رمضان ابو سريع سيد٢٠ نظم معلومات 
٢٦جهاد صايم محمود صايم٢١ حقوق 
٢٣جهاد صبري انو احمد٢٢ حقوق 
٢٦جهاد عبد المعبود٢٣ خدمه اجتماعيه
٢٢جهاد عبدهللا على سيد٢٤ تربيه
٢٢جهاد علي احمد علي٢٥ حقوق 
٢٧جهاد علي حامد الدسوقي٢٦ حقوق 
٢٥جهاد على محمود بيومى٢٧ لغات و ترجمه

صفحة ١٣٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٠جهاد فتحى سيد على٢٨ حقوق 
٢٤جهاد محمد امام عبد العظيم٢٩ حقوق 
٢٤جهاد محمد عبد المنعم عباس٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٣جهاد محمد عبدهللا المهدى٣١ شريعه و قانون
٢٣جهاد مصطفى عبد النبى سيد٣٢ اداب
٢٧جهاد نبيل هارون بيومى٣٣ السن
٢٣جهاد يسرى بيومى محمد٣٤ حقوق 
٢٧جهادعبدالحليم صاوى احمد٣٥ خدمه اجتماعيه
٢٧جودة فتحى جودة عزب الزهيرى٣٦ بكالوريوس  ادارة صناعيه 
٢٨جورجي حنا جرجس فيهم٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٩جيجيان حسن السيد منصور٣٨ لغات و ترجمه

صفحة ١٣٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٢جيالن محمود محمد الليثي١ حقوق 
٣٠جيهان احمد عبدالحميد قاسم٢ حقوق 
٢٢جيهان على عبد الفتاح عبد الرحمن٣ بكالوريوس تجارة
٢٩حاتم احمد زكى طه٤ اداب
٢٧حاتم احمد سيد محمد٥ حقوق 
٣٠حاتم حلمى عبدالخالق محمود٦ خدمه اجتماعيه
٣١حاتم شوقى احمد حسن٧ شريعه و قانون
٢٦حاتم صالح محمود فرغلي٨ حقوق 
٢٤حاتم طارق حاتم العزباوى٩ نظم معلومات 

٣٠حاتم علي محمد علي١٠ حقوق 
٢٨حاتم محمد ابراهيم عبدالعيم١١ نظم معلومات 
٢٩حازم احمد عبد الحميد نصر١٢ خدمه اجتماعيه
٢٨حازم احمد على درويش١٣ تربيه
٢٥حازم جمال طه عبدالحفيظ١٤ حقوق 
٢٥حازم جمال علوي محمود محمد١٥ حقوق 
٢٣حازم حمدي وحيد عبدهللا١٦ حقوق 
٢٤حازم خالد رمضان شاهين١٧ حقوق 
٢٧حازم سعيد زينهم حسن١٨ حقوق 
٢٨حازم سمير محمود محمد١٩ خدمه اجتماعيه
٢٨حازم عبدالتواب طه فضل٢٠ حقوق 
٢٦حازم عبدالناصر عبدالبر الجعيص٢١ حقوق 
٢٧حازم محمد عبدالظاهر محمد٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٣حازم محمود عبدهللا احمد٢٣ حقوق 
٢٧حازم محمود محمود محمد شاويش٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٩حازم محمود وجدي السيد٢٥ حقوق 
٢٨حامد جمعه احمد مهنى٢٦ خدمه اجتماعيه
٢٩حامد سامي سعدمحمد٢٧ حقوق 

صفحة ١٣٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٨حامد طه علي عيد٢٨ حقوق 
٢٢حامد عبد هللا حامد شعيب٢٩ زراعة
٢٧حامد عبدالفتاح حسن حبيب٣٠ حقوق 
٢٨حامد محمد توفيق محمد٣١ حقوق 
٢٨حامد محمد حامد علي سعد٣٢ حقوق 
٢٤حامد محمد حامد محمد علي٣٣ حقوق 
٢٥حامد محمد حلمى محمد٣٤ زراعة
٣١حبشى نزهى عبدهللا نزهى٣٥ خدمه اجتماعيه
٢٦حبيبه عاطف حسن درويش٣٦ اداب
٣١حتم رمضان محمد عطيه٣٧ حقوق 
٢٨حربي احمد عبدالرحمن محمود٣٨ حقوق 

صفحة ١٣٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٧حسام ابو الحجاج محمد احمد١ حقوق 
٢٨حسام ابوالخير حسين علي عطيه٢ حقوق 
٢٩حسام احمد عبدالمقصود مصطفى الدكرورى٣ نظم معلومات 
٢٣حسام احمد عبدالمنعم محمد٤ حقوق 
٢٦حسام اسماعيل محمد احمد٥ حقوق 
٢٩حسام الدين احمد عبدالفتاح ابو العال٦ خدمه اجتماعيه
٢٣حسام الدين حامد حسين محمد٧ شريعه و قانون
٣١حسام الدين راشد زايد راشد٨ نظم معلومات 
٣٠حسام الدين رمضان سعيد محمود٩ حقوق 

٢٧حسام الدين عادل عبدالرازق مصطفى١٠ خدمه اجتماعيه
٢٦حسام الدين عبدالحميد محمد عبد الحميد١١ حقوق 
٢٢حسام الدين على حسين على١٢ بكالوريوس تجارة
٣٠حسام الدين محمد احمد عبدالجواد١٣ بكالوريوس تجارة
٢٩حسام الدين محمد محمد جنيدي١٤ حقوق 
٢٧حسام الدين محمد محمد عبدالمعطي١٥ بكالوريوس تجارة
٢٨حسام الدين مصطفى السيد محمد١٦ خدمه اجتماعيه
٣٢حسام الدين هاني احمد حسنين١٧ حقوق 
٣٠حسام السيد محمد عبدالسالم١٨ نظم معلومات 
٢٨حسام الصاوي الصاوي احمد١٩ حقوق 
٢٤حسام جمال محمد محمد٢٠ نظم معلومات 
٢٢حسام حسن ابو الحسن على٢١ بكالوريوس تجارة
٢٥حسام حسن امين مرسي٢٢ حقوق 
٢٣حسام حسن حسين محمد٢٣ حقوق 
٢٧حسام حسن محمد رشاد٢٤ نظم معلومات 
٢٤حسام حسن محمد عثمان٢٥ خدمه اجتماعيه
٢٥حسام حمدى عبدالرحمن عشوب٢٦ نظم معلومات 
٢٥حسام رجب محمود محمد سليمان٢٧ نظم معلومات 

صفحة ١٣٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٨حسام رمضان امام عبدالعزيز٢٨ حقوق 
٢٣حسام رمضان سليم مبارك٢٩ حقوق 
٢٥حسام رويان صالح خضراوى٣٠ حقوق 
٣٠حسام سالم بهجت محمود٣١ خدمه اجتماعيه
٢٣حسام سيف الدين سيد علي٣٢ حقوق 
٢٥حسام صالح عبدالفتاح صقر٣٣ حقوق 
٣٢حسام عبد الرازق ابو زيد محمود٣٤ زراعة
٢٩حسام عبدالعزيز احمدعزالدين٣٥ حقوق 
٢٦حسام عبدالناصر احمد عبدالتواب٣٦ حقوق 
٣٢حسام عبدالناصر نورالدين احمد٣٧ حقوق 
٢٧حسام عزالدين خلف خليفه٣٨ حقوق 

صفحة ١٤٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٧حسام عالء حسن محمد١ بكالوريوس تجارة
٢٨حسام علي ابراهيم احمد٢ حقوق 
٣٢حسام على صادق محمد٣ نظم معلومات 
٢٨حسام عيسى صميده محمد٤ حقوق 
٢٩حسام فوزي عبدالحكيم سرور٥ حقوق 
٢٥حسام مجدي ابراهيم ابوقرع٦ حقوق 
٢٦حسام محمد حسن ابراهيم٧ شريعه و قانون
٢٣حسام محمد حسنين محمد٨ بكالوريوس تجارة
٣٢حسام محمد عباس ابراهيم٩ خدمه اجتماعيه

٢٥حسام محمد فؤاد عارف١٠ نظم معلومات 
٢٦حسام محمد فريد عبد الحميد١١ بكالوريوس تجارة
٢٧حسام محمد محمد حسن١٢ بكالوريوس تجارة
٢٤حسام محمود احمد علي عبدالعال١٣ حقوق 
٣٠حسام محمود السيد حسانين١٤ زراعة
٢٦حسام مدحت علي عليش١٥ بكالوريوس تجارة
٢٦حسن ابوبكر ياسين سالم١٦ بكالوريوس تجارة
٢٧حسن احمد حسن احمد١٧ لغات و ترجمه
٢٩حسن احمد عادل حسن شكري١٨ حقوق 
٢٣حسن احمد عبد العليم عطا هللا١٩ حقوق 
٢٣حسن اسامة محمد احمد الحيله٢٠ حقوق 
٢٧حسن السيد مصطفى عوض٢١ شريعه و قانون
٢٨حسن دراز عبدالعزيز سطوحي٢٢ حقوق 
٢٨حسن دردير حسن عبد الموجود٢٣ حقوق 
٢٦حسن رجائى حسن احمد المهدى٢٤ شريعه و قانون
٢٦حسن رسالن حسن محمد٢٥ حقوق 
٢٤حسن سالمه صالح محمود٢٦ حقوق 
٢٧حسن سيد عبدالرحيم محمد٢٧ شريعه و قانون

صفحة ١٤١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٦حسن شحاته محمد قوشتى٢٨ شريعه و قانون
٢٥حسن شيمى شيمى٢٩ نظم معلومات 
٢٩حسن صابر حسن مسعود٣٠ خدمه اجتماعيه
٢٥حسن صابر مصطفي محمد٣١ بكالوريوس تجارة
٣٢حسن صادق حسن نصار٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٨حسن صالح عبدالمولي عبداللطيف٣٣ حقوق 
٢٣حسن عاطف حسن عبدالمقصود٣٤ نظم معلومات 
٢٣حسن عباس حسن عباس٣٥ زراعة
٢٩حسن عباس محمد حسن٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٥حسن عبد الحى حسن نصر٣٧ حقوق 
٢٤حسن عبدالبصير محمد على٣٨ شريعه و قانون

صفحة ١٤٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٨حسن عبدالحميد على عبد الرحمن١ شريعه و قانون
٣٢حسن عبدالرحمن سويلم حسين٢ حقوق 
٢٩حسن عبدالعال محمد عبدالعال٣ نظم معلومات 
٣١حسن عبدالفتاح ربيع محمد٤ حقوق 
٢٥حسن عبدالمولي محمد عبدالمجيد٥ حقوق 
٢٧حسن عبدالنبي حسن محمد٦ حقوق 
٢٤حسن علي احمد محمد٧ بكالوريوس تجارة
٢٨حسن علي محمد حسن٨ حقوق 
٣١حسن على محمد على شقر٩ شريعه و قانون

٣١حسن على مرسى على١٠ شريعه و قانون
٢٦حسن عمر عبدالحميد محمد١١ حقوق 
٣١حسن لطفى حسن الطوخى١٢ خدمه اجتماعيه
٣١حسن محمد احمد عبدالسالم١٣ خدمه اجتماعيه
٢٦حسن محمد حسن سمور١٤ بكالوريوس تجارة
٢٤حسن محمد سيد عبدالحميد١٥ حقوق 
٢٧حسن محمد فهيم بكرى١٦ اداب
٢٩حسن محمدحسن محمد١٧ حقوق 
٣٢حسن محمود حسن محمود١٨ حقوق 
٢٨حسن مصطفى حسن عبد العال١٩ بكالوريوس  ادارة صناعيه 
٣٠حسن مصطفى محمد ابراهيم٢٠ شريعه و قانون
٣٢حسن منصور ابوضيف احمد٢١ حقوق 
٢٦حسن يوسف حسن صالح٢٢ حقوق 
٢٥حسناء حسين جني الشين٢٣ حقوق 
٢٦حسناء حسين حسين عبدالصادق٢٤ خدمه اجتماعيه
٣٢حسناء حلمى حسن ابو زيد٢٥ نظم معلومات 
٢٤حسناء محمد سالمه محمود حمزه٢٦ خدمه اجتماعيه
٣٠حسنى محمد عبد الحفيظ عبد المنعم٢٧ بكالوريوس رقابه جودة 

صفحة ١٤٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٢الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥حسين احمد توفيق امام٢٨ زراعة
٢٩حسين احمد حسن علي٢٩ حقوق 
٢٧حسين اشرف احمد اسماعيل٣٠ نظم معلومات 
٢٤حسين جمال فاروق عبد الفتاح٣١ السن
٢٣حسين حساني سيد حسن٣٢ حقوق 
٣٠حسين حسن حسانين محمد٣٣ السن
٢٥حسين حسن يونس اسماعيل٣٤ حقوق 
٢٩حسين حمدي حسن حافظ٣٥ حقوق 
٢٥حسين ربيع محمد عبدالوهاب٣٦ حقوق 
٣٣حسين رجب حسين شحات٣٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ١٤٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣حسام الشهدى عبدالغفار جاد١ تجاره محاسبه
٢٩حسام جمال عود عبد العزيز٢ تجاره محاسبه
٢٥حسام جمعه محمد احمد مكاوى٣ تجاره محاسبه
٢٣حسام حسن الصيفى زيدان٤ تجاره محاسبه
٢٤حسام حسن حلمى سيد٥ تجاره محاسبه
٣١حسام حسن صالح محمد٦ تجاره محاسبه
٣٢حسام رمضان بيومى اسماعيل٧ تجاره محاسبه
٢٤حسام عربى عبد هللا احمد٨ تجاره محاسبه
٢٤حسام عزت مختار محمد احمد خليفة٩ تجاره محاسبه

٢٩حسام فاروق داود سليمان١٠ تجاره محاسبه
٢٥حسام كامل محمد محمود١١ تجاره محاسبه
٢٤حسام محمد ابراهيم سليمان١٢ تجاره محاسبه
٢٥حسام محمد عبدالحافظ حسين١٣ تجاره محاسبه
٢٤حسام محمد عزت عبد الحميد١٤ تجاره محاسبه
٣٠حسام محمد محمد سليم١٥ تجاره محاسبه
٢٩حسام محمد مصطفى محمد١٦ تجاره محاسبه
٣٢حسام ممدوح حسين متولى١٧ تجاره محاسبه
٢٧حسن احمد حسن محمد السيد١٨ تجاره محاسبه
٣٢حسن راضا هللا محمد راضا هللا١٩ تجاره محاسبه
٢٧حسن على حسن احمد٢٠ تجاره محاسبه
٢٤حسن على عبد العزيز عبد الحميد٢١ تجاره محاسبه
٢٧حسن فتحى محمد احمد٢٢ تجاره محاسبه
٢٥حسن محمد حسن عشوش٢٣ تجاره محاسبه
٢٧حسن محمد حسن محمد سيد٢٤ تجاره محاسبه
٢٧حسن مكحمد قوشتى محمد٢٥ تجاره محاسبه
٢٤حسن يونس عبد هللا محمد٢٦ تجاره محاسبه
٣٠حسن يونس محمد عوض هللا٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١٤٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٠حسنى عبد العاطى محمد احمد٢٨ تجاره محاسبه
٢٥حسنى فرحان فضل عبدالصمد٢٩ تجاره محاسبه
٢٥حسين احمد محمد البسطاوى٣٠ تجاره محاسبه
٢٨حسين احمد محمود بحر٣١ تجاره محاسبه
٢٧حسين جمال حسين كشكى٣٢ تجاره محاسبه
٢٥حسين خالد على حسين٣٣ تجاره محاسبه
٢٨حسين رجب حسين سيد احمد٣٤ تجاره محاسبه
٢٥حسين رجب عنتر عاشور٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ١٤٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٨حسين عربى احمد عبد المجيد١ تجاره محاسبه
٢٦حسين على محمد عبد المحسن٢ تجاره محاسبه
٢٩حسين عليوه حسين عليوه٣ تجاره محاسبه
٢٣حسين عمرو حسين محمد٤ تجاره محاسبه
٢٦حسين فوزى سيد عبدالقادر٥ تجاره محاسبه
٢٩حسين فيصل فرج عبد الحميد٦ تجاره محاسبه
٢٤حسين محمد عبد اللطيف عثمان٧ تجاره محاسبه
٢٨حسين معوض عبد الحفيظ معوض٨ تجاره محاسبه
٣٠حلمى سعيد حلمى امين٩ تجاره محاسبه

٢٥حلمى محمد الصغير سيد على١٠ تجاره محاسبه
٢٥حليمه نوبى ابو الوفا نور١١ تجاره محاسبه
٢٥حمادة مصطفي حمادة عبد القوي١٢ تجاره محاسبه
٢٧حمادة نزيه عبدالحافظ عبدالحافظ١٣ تجاره محاسبه
٣٠حماده ابراهيم سعد الصعيدى١٤ تجاره محاسبه
٢٨حماده محمد طه محمد١٥ تجاره محاسبه
٢٤حماده وحيد سالم مصرى١٦ تجاره محاسبه
٢٧حمدى احمد محمد محمد المصرى١٧ تجاره محاسبه
٢٩حمدى على عبد الرحمن محمد النجار١٨ تجاره محاسبه
٢٨حمدى على عبد المجيد عبد الرحيم١٩ تجاره محاسبه
٣١حمدى فتحى محمد عبد الرحمن٢٠ تجاره محاسبه
٢٧حمدى مصطفى محمد طايع٢١ تجاره محاسبه
٢٥حمدى مصطفى يوسف حسن٢٢ تجاره محاسبه
٢٥حنان احمد السيد عبد الرحيم٢٣ تجاره محاسبه
٢٨حنان حمدى محمد عبد الرحمن٢٤ تجاره محاسبه
٣٢حنان سيد عبد القادر حسين٢٥ تجاره محاسبه
٣١حنان عبد الكريم محمود حسن٢٦ تجاره محاسبه
٢٦حنان عزت ثابت محمد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١٤٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٢حنان محمد حسين اليشن٢٨ تجاره محاسبه
٢٥حنان وحيد السيد الليثى٢٩ تجاره محاسبه
٢٣حنين شهدي عبد الرحمن السيد٣٠ تجاره محاسبه
٢٢خالد احمد عبد الباقى عبد المحسن٣١ تجاره محاسبه
٣٢خالد سعيد محمد سالم لبنه٣٢ تجاره محاسبه
٢٧خالد عبد الرؤوف حسنين حسن٣٣ تجاره محاسبه
٣١خالد عبد العزيز غريب ابو العال٣٤ تجاره محاسبه
٢٣خالد عبد الناصر حسن السيد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ١٤٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥خالد عصفور عبد الخالق سيد١ تجاره محاسبه
٣٠خالد فاروق عبد الغنى محمد٢ تجاره محاسبه
٢٥خالد فوزى مليجى محمد٣ تجاره محاسبه
٢٦خالد محمد حامد محمد٤ تجاره محاسبه
٢٧خالد محمد رمضان محمد٥ تجاره محاسبه
٢٥خالد محمد عبد هللا عبد الرحمن٦ تجاره محاسبه
٢٥خالد محمد محمد قطب الجبيلى٧ تجاره محاسبه
٢٥خالد محمود ابو العيون محمد٨ تجاره محاسبه
٢٤خالد محمود حنفى محمود احمد٩ تجاره محاسبه

٣١خالد محى الدين ابراهيم صالح١٠ تجاره محاسبه
٢٨خالد محى الدين محمد ابراهيم١١ تجاره محاسبه
٢٥خالد نبيل لطفى ابو العز١٢ تجاره محاسبه
٢٤خلدون شكرى خالد بشير١٣ تجاره محاسبه
٢٨خلف عبد هللا على محمد١٤ تجاره محاسبه
٢٣خلود احمد ذكى عطا هللا١٥ تجاره محاسبه
٢٦خلود اسماعيل السيد احمد١٦ تجاره محاسبه
٢٣خلود حسن محمد حسن١٧ تجاره محاسبه
٢٣خلود حمدى فتحى محمود١٨ تجاره محاسبه
٢٧خلود خالد عبداللطيف ابراهيم١٩ تجاره محاسبه
٢٤خلود عاطف حلمى عبد المقصود٢٠ تجاره محاسبه
٢٤خلود عبده محمد طلب٢١ تجاره محاسبه
٢٤خلود على محمد محمد٢٢ تجاره محاسبه
٢١خلود فوزى فوزى عمران٢٣ تجاره محاسبه
٣٠خلود نصر عبدالقادر رياض٢٤ تجاره محاسبه
٢٥خليفه ادريس عبد القوى عوض٢٥ تجاره محاسبه
٢٧خليل معوض خليل بسخرون٢٦ تجاره محاسبه
٢٦داليا عبد العزيز عبد العزيز فتحى٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١٤٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥داليا عبدالرحمن حسين اسماعيل٢٨ تجاره محاسبه
٢٤داليا محمد على عبدالجواد٢٩ تجاره محاسبه
٢٨داليا محمود مؤمن حسن السكرى٣٠ تجاره محاسبه
٢٧داليا مصطفى محمد احمد٣١ تجاره محاسبه
٢٤دعاء السيد محمد السيد٣٢ تجاره محاسبه
٢٧دعاء السيد مصطفى احمد٣٣ تجاره محاسبه
٢٤دعاء جمال عبد العزيز عبد الحميد٣٤ تجاره محاسبه
٢٤دعاء حسن سعد محمد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ١٥٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣١دعاء سعيد محمد حجاج١ تجاره محاسبه
٣٠دعاء سمير ابراهيم قاضى٢ تجاره محاسبه
٣٠دعاء صالح عبد التواب على٣ تجاره محاسبه
٣٢دعاء عبد الرحمن زكى سكر٤ تجاره محاسبه
٢٤دعاء فهمى عيد فهمى٥ تجاره محاسبه
٣٢دعاء كمال حسن عطيه٦ تجاره محاسبه
٢٨دعاء متولى عبد العليم متولى الشيخ٧ تجاره محاسبه
٢٢دعاء ناصر حسين عبدالرحمن٨ تجاره محاسبه
٢٩دعاء يحيى محمد على عويس٩ تجاره محاسبه

٢٤دينا اشرف محمد السيد١٠ تجاره محاسبه
٢٨دينا السيد عبدالباسط محمود١١ تجاره محاسبه
٢٢دينا السيد محمد احمد طير البر١٢ تجاره محاسبه
٢٤دينا جمال عبد الوهاب متولى١٣ تجاره محاسبه
٢٢دينا سامى امين محمود١٤ تجاره محاسبه
٢٧دينا سعد نصر الدين مهران١٥ تجاره محاسبه
٢٣دينا صالح سالم محمد١٦ تجاره محاسبه
٢٣دينا عباس محمد محمود١٧ تجاره محاسبه
٢٨دينا عبد الباسط محمد عبد هللا١٨ تجاره محاسبه
٢٣دينا عبد الرازق ابراهيم١٩ تجاره محاسبه
٢٧دينا عبد القادر محمد عبد القادر٢٠ تجاره محاسبه
٢٦دينا عصام امين محمد٢١ تجاره محاسبه
٢٥دينا محمد عبدالكريم على٢٢ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٣دينا محمد فتحى ابراهيم٢٣ تجاره محاسبه
٢٦دينا محمود ابراهيم الليثى٢٤ تجاره محاسبه
٢٤رائد احمد زكى سيد٢٥ تجاره محاسبه
٢٧راضى حسين رمضان احمد٢٦ تجاره محاسبه
٢٩رافت فوزى مبروك مصطفى٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١٥١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٢رامى احمد سعيد احمد٢٨ تجاره محاسبه
٢٧رامى احمد محمد عبدالهادى٢٩ تجاره محاسبه
٢٨رامى صالح محمد عبده٣٠ تجاره محاسبه
٣١رامى عادل عبد المعطى الحمالوى٣١ تجاره محاسبه
٣٠رامى عبدالجواد على عبدالجواد٣٢ تجاره محاسبه
٢٨رامى عيد عبدالتواب حماد٣٣ تجاره محاسبه
٢٨رامى فتوح ابراهيم والى٣٤ تجاره محاسبه
٣٠رامى محمد السعيد محمود٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ١٥٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٣رامى محمد عبدالمطلب محمد١ تجاره محاسبه
٣٠رامى محمود محمد عبد العال٢ تجاره محاسبه
٢٥رانا اشرف احمد بسيونى٣ تجاره محاسبه
٢٩رانا محمد السيد محمد٤ تجاره محاسبه
٢٨راندا عاطف نصر احمد٥ تجاره محاسبه
٢٤رانيا جالل محمد احمد٦ تجاره محاسبه
٢٣رانيا حسن عبد الحميد عبد العزيز٧ تجاره محاسبه
٢٣رانيا دسوقى عبد الاله احمد٨ تجاره محاسبه
٢٤رانيا سيد محمد محمود٩ تجاره محاسبه

٣٠رانيا صابر كامل اسماعيل١٠ تجاره محاسبه
٢٦رانيا صالح محمد احمد١١ تجاره محاسبه
٢٤رانيا عبد النبى رمضان عبد السميع١٢ تجاره محاسبه
٣٠رانيا لطفى عدلى فانوس١٣ تجاره محاسبه
٢٥رانيا محمود درويش محمد١٤ تجاره محاسبه
٢٥رباب احمد مختار محمد١٥ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٤رباب محمد محمد حسن١٦ تجاره محاسبه
٢٧ربيع يحيى احمد محمد١٧ تجاره محاسبه
٢٨رجب حسين غريب عبد العزيز١٨ تجاره محاسبه
٢٧رجب شعبان عبد المجيد عبد الرحيم١٩ تجاره محاسبه
٢٥رجب شعبان عمر عبد هللا٢٠ تجاره محاسبه
٢٨رجب فتحى رجب محمد٢١ تجاره محاسبه
٢٩رجب محمود رجب على٢٢ تجاره محاسبه
٢٥رحاب ابراهيم عبد السالم ابو الوفا٢٣ تجاره محاسبه
٣٢رحاب جابر صادق زيدان٢٤ تجاره محاسبه
٢٨رحاب عبد المنعم احمد سعد٢٥ تجاره محاسبه
٢٦رحاب عصام حسن ابراهيم٢٦ تجاره محاسبه
٢٨رحاب محمد عبد العظيم محمد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١٥٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦رحاب محمود احمد عبدالعال٢٨ تجاره محاسبه
٣١رحاب مدبولى سيد محمد٢٩ تجاره محاسبه
٢٣رحاب ميمى حسن محمد٣٠ تجاره محاسبه
٢٢رحمه ناصر كامل فضل هللا٣١ تجاره محاسبه
٢٥رشا عبد العزيز بسيونى القالوى٣٢ تجاره محاسبه
٣١رشا على سيد احمد٣٣ تجاره محاسبه
٣٠رشا مختار حنفى جمعه٣٤ تجاره محاسبه
٣١رشا نعمان سيد على٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ١٥٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣١رضا احمد شفيق محمد١ تجاره محاسبه
٣٠رضا حمدى السيد عبد القوى٢ تجاره محاسبه
٢٦رضا لمعى محمد ابراهيم٣ تجاره محاسبه
٢٨رضا محمد حسن سليمان٤ تجاره محاسبه
٢٧رضا نادى عبدالباقى ادريس٥ تجاره محاسبه
٢٧رضوه عبد هللا عبد الحميد على٦ تجاره محاسبه
٢٣رضوى جمال عبد الناصر عبد الحليم٧ تجاره محاسبه
٢٣رضوى جيوشى عبد السميع محمد٨ تجاره محاسبه
٣١رضوى حسن رضوان محمود٩ تجاره محاسبه

٢٦رضوى رمضان سيد مبروك١٠ تجاره محاسبه
٢٤رضوى سالم على الجوهرى١١ تجاره محاسبه
٢٣رضوى صبحى ابراهيم سيد١٢ تجاره محاسبه
٢٢رضوى على سيد عبد الحليم١٣ تجاره محاسبه
٢١رضوى مجدى احمد طلب المالح١٤ تجاره محاسبه
٢٢رغده عصام الدين محمود عبدالحليم١٥ تجاره محاسبه
٢٩رفعت عبد الغفار عبد الظاهر ابو زيد١٦ تجاره محاسبه
٢٨رفيق عزت كامل اسطفانوس١٧ تجاره محاسبه
٢٤رقيه جمال سليم محمود١٨ تجاره محاسبه
٣٠رمزى محمد مسعود طلبه١٩ تجاره محاسبه
٢٧رمضان حسين رمضان جاد٢٠ تجاره محاسبه
٣١رمضان رجب رمضان موسى٢١ تجاره محاسبه
٢٥رمضان شعبان سيد محمد٢٢ تجاره محاسبه
٣٠رمضان عبدالرحمن ابوالدهب رشوان٢٣ تجاره محاسبه
٢٧رنا السيد ماهر الشرقاوى٢٤ تجاره محاسبه
٢٧رنا محمد عبدة عبد اللطيف٢٥ تجاره محاسبه
٢٧رنا مصطفى وفيق محمد الشبراوى٢٦ تجاره محاسبه
٢٥رهام احمد محمد محمد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١٥٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠روبير سامى شاكر عيد٢٨ تجاره محاسبه
٢٦روشان كامل عبدالفتاح محمد٢٩ تجاره محاسبه
٢٢روضه رافت رشاد مرسى٣٠ تجاره محاسبه
٢٩رومانى جرجس رزق هللا ميخائيل٣١ تجاره محاسبه
٢٩رومانى كمال حبيب محروس٣٢ تجاره محاسبه
٢٧رويدا محمود حسن بهجت٣٣ تجاره محاسبه
٣١ريفان ميالد خليل صموئيل٣٤ تجاره محاسبه
٢٣ريم اسامه على محمد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ١٥٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٨ريم توفيق محمد كمال١ تجاره محاسبه
٢٧ريم رضا عاطف الزكى٢ تجاره محاسبه
٢٦ريمون شفيق توفيق معوض٣ تجاره محاسبه
٢٧ريمون لوقا ناجح يعقوب٤ تجاره محاسبه
٢٨ريهام الرفاعى فرماوى محمد٥ تجاره محاسبه
٢٢ريهام حسن احمد حسن٦ تجاره محاسبه
٢٤ريهام حسين عيد محمود٧ تجاره محاسبه
٢٩ريهام راضى فضل عبدهللا٨ تجاره محاسبه
٢٣ريهام شريف حنفى محمد٩ تجاره محاسبه

٢٩ريهام صبرى عبد الفتاح محمد١٠ تجاره محاسبه
٢٩ريهام صبرى عبد الفتاح محمد يوسف١١ تجاره محاسبه
٢٧ريهام عنتر فهمى محمد١٢ تجاره محاسبه
٢١ريهام فهمى صديق ابو زيد١٣ تجاره محاسبه
٢٩ريهام محمد عتريس حسانين١٤ تجاره محاسبه
٢٩ريهام مسعد زكى اسماعيل١٥ تجاره محاسبه
٣٠ريهام نبهان عبد الجيد عبد النبى١٦ تجاره محاسبه
٢٧ريهام نعيم موسى ابوطور١٧ تجاره محاسبه
٢٤زهراء خلف احمد حميده١٨ تجاره محاسبه
٢٧زينب بدوى محمود عطيه١٩ تجاره محاسبه
٢١زينب جمال عبد الاله السيد٢٠ تجاره محاسبه
٢٢زينب سمير عجمى حسن٢١ تجاره محاسبه
٢٥زينب عبد الحميد بيومى احمد٢٢ تجاره محاسبه
٢٨زينب عبد الرازق محمد احمد٢٣ تجاره محاسبه
٢٣زينب عبد الرحمن خليفه عبد الرحمن٢٤ تجاره محاسبه
٢٦زينب عبد الوهاب محمد نور٢٥ تجاره محاسبه
٢٣زينب على احمد عامر٢٦ تجاره محاسبه
٢٥سارة انور صبحى يوسف٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١٥٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥سارة سليمان سيد سليمان٢٨ تجاره محاسبه
٢٤سارة عمر ابراهيم على٢٩ تجاره محاسبه
٢٤ساره ابراهيم محمد السيد٣٠ تجاره محاسبه
٢٤ساره احمد على السيد٣١ تجاره محاسبه
٢٨ساره احمد يحيى يوسف٣٢ تجاره محاسبه
٢٣ساره اسماعيل السيد اسماعيل٣٣ تجاره محاسبه
٢٧ساره السيد يوسف يوسف٣٤ تجاره محاسبه
٢١ساره انور السادات شاكر حنفى٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ١٥٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥ساره انور صبحي يوسف١ تجاره محاسبه
٢٥ساره جمال حموده حسن٢ تجاره محاسبه
٢٤ساره حماد حسن خليل٣ تجاره محاسبه
٢٤ساره رضا محمد عبد الباقى٤ تجاره محاسبه
٢٤ساره سعيد صابر جوده٥ تجاره محاسبه
٢٤ساره سعيد عبد المعبود محمود٦ تجاره محاسبه
٢٦ساره سليم عبد الكريم سليم٧ تجاره محاسبه
٣٠ساره سيد احمد السيد ابو احمد٨ تجاره محاسبه
٢٩ساره سيد صادق عبده٩ تجاره محاسبه

٢٣ساره طارق محمد حسن١٠ تجاره محاسبه
٢٢ساره عاطف على العطالى١١ تجاره محاسبه
٢٦ساره عبد الحافظ احمد دسوقى١٢ تجاره محاسبه
٢٥ساره عبد الناصر السيد عبد الغنى١٣ تجاره محاسبه
٢٥ساره عصام عزت محمد على١٤ تجاره محاسبه
٢٣ساره عصام محمد محمد درويش١٥ تجاره محاسبه
٢٢ساره عالء الدين محمود سعيد١٦ تجاره محاسبه
٢٥ساره عمر خضيرى عمر١٧ تجاره محاسبه
٢٢ساره غريب احمد متولى١٨ تجاره محاسبه
٢٦ساره فتحى سيد محمد١٩ تجاره محاسبه
٢٦ساره ماهر عبد الرحمن عبد الرحمن٢٠ تجاره محاسبه
٢٢ساره محمد السيد حسين٢١ تجاره محاسبه
٢٥ساره محمود حامد محمود٢٢ تجاره محاسبه
٢٣ساره محمود رافت محمد٢٣ تجاره محاسبه
٢٥ساره محمود منصور محمود٢٤ تجاره محاسبه
٢٦سالم سلمان سالم امين٢٥ تجاره محاسبه
٢٦سالم عبد الغنى سالم محمد٢٦ تجاره محاسبه
٢٥سالم محمد سالم عبدالرؤف٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١٥٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٨سالى جمال عبد الناصر عبد الحليم٢٨ تجاره محاسبه
٢٨سالى مصطفى امين جبر٢٩ تجاره محاسبه
٣٢سامح رجب محمود رجب محمود حميدة٣٠ تجاره محاسبه
٢٤سامح سعيد عبد النبى حامد٣١ تجاره محاسبه
٢٣سامح على عبده على٣٢ تجاره محاسبه

صفحة ١٦٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣١حسين سعد توفيق صديق١ حقوق 
٢٥حسين سعيد حسين محمد٢ زراعة
٢٤حسين سمير حسين عباس٣ حقوق 
٢٨حسين صدقي عبدالرؤف علي٤ حقوق 
٢٨حسين عباس احمد محمد٥ حقوق 
٣٢حسين عبدالرحمن حسين موسي٦ حقوق 
٢٥حسين عبدالعزيز محمود حسن٧ حقوق 
٢٥حسين عبدالمنعم حسين محجوب٨ حقوق 
٢٥حسين عبدالنبى رجب عبدالعزيز٩ نظم معلومات 

٢٥حسين عزالدين مصطفى حسين١٠ نظم معلومات 
٢٨حسين فتحي علي حافظ١١ حقوق 
٢٥حسين قاسم حسين قاسم١٢ حقوق 
٢٨حسين ماهر حسين كشك١٣ حقوق 
٢٩حسين محمد ابو العباس محمد محمد١٤ خدمه اجتماعيه
٣٣حسين محمد السيد محمد محجوب١٥ شريعه و قانون
٣٢حسين محمد حسين محمد١٦ خدمه اجتماعيه
٢٣حسين محمد عيد محمد رضوان١٧ حقوق 
٢٤حسين محمد فاروق حسين١٨ حقوق 
٢٨حسين محمد مصطفي محمد عبدالمجيد١٩ حقوق 
٣١حسين محمود حسن محمود٢٠ حقوق 
٢٨حسين محمود حسين محمود٢١ بكالوريوس تجارة
٢٦حسين مرغني احمد عبدالصالحين٢٢ حقوق 
٣١حلمي رواق محمد رواق٢٣ حقوق 
٢٨حلمي لطفي عبدالعزيز محمد٢٤ حقوق 
٢٣حماد فايق نعيم حماد٢٥ حقوق 
٢٨حمادة بدوى درغام جودة٢٦ حقوق 
٣١حماده ابراهيم عبدالواحد عبدالواحد٢٧ حقوق 

صفحة ١٦١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٤حماده ابراهيم محمد شحاته٢٨ حقوق 
٢٤حماده عادل كامل مبروك٢٩ خدمه اجتماعيه
٣٠حماده عبد المنعم سالم محمد٣٠ زراعة
٢٧حماده عبدالجليل عبدالجواد محمد٣١ حقوق 
٣١حماده عبدالحميد احمد عبدالحميد٣٢ حقوق 
٢٥حماده علي خليفه حسين٣٣ حقوق 
٢٨حماده محمد بشريده سيد٣٤ حقوق 
٣١حماده محمد صالح الدين عبدالرحمن٣٥ نظم معلومات 
٢٥حماده محمود طه احمد بدر٣٦ حقوق 
٢٧حماده محمود عبدالتواب محمود٣٧ حقوق 
٣٠حماده معوض عبدالسالم عيسي٣٨ حقوق 

صفحة ١٦٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٩حماده ممدوح سعد رضوان١ حقوق 
٣١حمدان هالل عبده سيد٢ حقوق 
٢٧حمدى السيد عبدالحليم محمد٣ نظم معلومات 
٣٠حمدى جابر احمد عبد الحى٤ زراعة
٢٤حمدى سالم كامل رسالن٥ زراعة
٢٤حمدي سعودي محمد محمد٦ حقوق 
٢٩حمدى عبد الغفار حمدى محمد٧ زراعة
٢٨حمدي فتحي عبدالمنعم عامر٨ حقوق 
٣٢حمدى محمد احمد محمد٩ بكالوريوس تجارة

٢٣حمدي محمدعبدالحفيظ يوسف١٠ حقوق 
٣١حمدى ممدوح احمد اسماعيل١١ نظم معلومات 
٢٤حمدي ناجح سعيد عبدالعال١٢ حقوق 
٢٩حمزه حين عبدالرحمن احمد١٣ شريعه و قانون
٢٥حميده اشرف احمد الشاهد١٤ حقوق 
٢٣حنان الرفاعي محمود عطوه١٥ حقوق 
٢٦حنان اوحنا شكرى عجايبى١٦ حقوق 
٢٥حنان حسن على حسن١٧ خدمه اجتماعيه
٢٧حنان حسين عبدالتواب حسين١٨ حقوق 
٢٢حنان حمدى صابر راشد١٩ اداب
٢٤حنان صابر شفيق مرسى حجاج٢٠ حقوق 
٣١حنان صالح عبدالفتاح عبدالحي٢١ حقوق 
٢٥حنان مجدى عبدالمنعم احمد٢٢ نظم معلومات 
٢٢حنان محمد احمد حسن٢٣ شريعه و قانون
٢٤حنان ممدوح عبداللطيف عبدالحميد٢٤ حقوق 
٢٤حنين اسامه حامد عبدالغني٢٥ حقوق 
٢٥حيام الدين ابراهيم ابوالسعود٢٦ حقوق 
٣٠حياه مجدى عثمان محمد٢٧ اداب

صفحة ١٦٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤حياه محمد عبدالعال ابراهيم٢٨ خدمه اجتماعيه
٢٩خالد  احمد ابو النجا محمد٢٩ زراعة
٣٠خالد ابوالحمد سيد عبداللطيف٣٠ حقوق 
٢٣خالد احمد البل علي احمد٣١ حقوق 
٢٤خالد احمد عبدالحميد العارف٣٢ حقوق 
٢٦خالد احمد نصر عامر ابوالدهب٣٣ حقوق 
٢٤خالد احمد يوسف فرغلي٣٤ حقوق 
٣٠خالد اسماعيل محمود عامر٣٥ حقوق 
٢٤خالد السيد السيد قنديل٣٦ حقوق 
٢٦خالد جمال عبدالمنصف طلبه٣٧ حقوق 
٢٦خالد جمال عبدالناصر عبدالهادي٣٨ حقوق 

صفحة ١٦٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٩خالد حامد عبدالعزيز سليم١ حقوق 
٢٨خالد حسام الديب محمد توفيق٢ حقوق 
٣١خالد حسين محمد سليمان٣ خدمه اجتماعيه
٢٥خالد حلمي محمود عبدالحكيم٤ حقوق 
٢٥خالد خلف بحر ابوزيد٥ حقوق 
٣٠خالد رفعت جمعه محمد٦ خدمه اجتماعيه
٢٦خالد سعد عرفه عبدالفتاح٧ بكالوريوس تجارة
٢٤خالد شعبان محمد على٨ حقوق 
٢٧خالد صالح حسن النشار٩ نظم معلومات 

٢٥خالد عادل احمد عبدالجواد١٠ خدمه اجتماعيه
٢٧خالد عاطف صديق محمد١١ نظم معلومات 
٢٥خالد عبد التواب مرسى محمد١٢ زراعة
٢٨خالد عبد الرازق السيد على١٣ اداب
٢٩خالد عبد الرحيم محمدين محمد١٤ زراعة
٢٧خالد عبد السميع احمد عبد المولى١٥ حقوق 
٢٧خالد عبد النبى محمد عبد الفتاح١٦ بكالوريوس تجارة
٢٧خالد عبدالستار سعد محمد١٧ بكالوريوس تجارة
٢٩خالد عبدالمنعم حسن محمود١٨ حقوق 
٢٣خالد عبدالناصر اسماعيل محمد١٩ حقوق 
٣١خالد على احمد شحاته٢٠ اداب
٢٦خالد عويس حسن على٢١ خدمه اجتماعيه
٣٠خالد عيد عيد ثابت٢٢ حقوق 
٢٥خالد فتحى عبد القوى على٢٣ حقوق 
٢٥خالد فتحى عبدالكريم ابراهيم٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٨خالد فتحي عفيفي خليفه٢٥ حقوق 
٣٢خالد فهمي محمد علي٢٦ حقوق 
٢٥خالد فوزي فوزي عمران٢٧ حقوق 

صفحة ١٦٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤خالد محسن حسن احمد٢٨ نظم معلومات 
٢٥خالد محمد احمد رضوان٢٩ خدمه اجتماعيه
٢٧خالد محمد احمد محمد٣٠ حقوق 
٢٦خالد محمد بسيونى اسماعيل٣١ اداب
٢٨خالد محمد حامد محمد٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٩خالد محمد حنفى محمد٣٣ نظم معلومات 
٣٢خالد محمد سيد سالمه٣٤ نظم معلومات 
٢٧خالد محمد عبدالعزيز عبدالفتاح٣٥ نظم معلومات 
٢٦خالد محمد عبدهللا درويش٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٥خالد محمد محمد عبد المنعم٣٧ حقوق 
٢٨خالد محمد محمد عبدالحميد٣٨ حقوق 

صفحة ١٦٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤خالد محمد محمد محمود١ حقوق 
٢٧خالد محمد محمود بحيري٢ بكالوريوس تجارة
٣٠خالد محمد محمود سيد منصور٣ بكالوريوس تجارة
٢٣خالد مصطفي علي عبدالعال٤ حقوق 
٢٥خالد منجود امام احمد٥ زراعة
٢٧خالد منير عبد الرحمن محمد٦ بكالوريوس تجارة
٣٠خالد نادى سيد فرغل عالم٧ خدمه اجتماعيه
٣٠خالد نبيل قرني محمد٨ حقوق 
٢٧خالد هالل السيد عبدالحافظ٩ حقوق 

٢٦خالد يحيى محمد عبدالغنى١٠ خدمه اجتماعيه
٢٢خلف سيد خلف محمود١١ حقوق 
٢٢خلود خالد محمد عبد الكريم١٢ السن
٢٧خلود درويش محمود فؤاد١٣ حقوق 
٢٣خلود سالم محمد عبد هللا١٤ اداب
٢٨خلود سعيد عبدالقادر احمد١٥ حقوق 
٢٣خلود عبدالعال عبدالرحمن علي١٦ حقوق 
٢٤خلود فتح هللا السيد ابراهيم١٧ خدمه اجتماعيه
٢١خلود محمد محمد حسن١٨ حقوق 
٢٦خلود ناصر عبداللطيف حسن١٩ خدمه اجتماعيه
٢٤خلود يحيى رياض حسان٢٠ اداب
٣٠خليفه عزت محمد على٢١ حقوق 
٢٩خيري عبداللطيف عبداللطيف محمد٢٢ حقوق 
٢٩دارين عيد سالم عثمان٢٣ بكالوريوس تجارة
٣١داليا السيد معوض محمد٢٤ حقوق 
٢٩داليا جمال عبدالحليم عتابي٢٥ حقوق 
٢٤داليا حمدي حسين ابوالنور٢٦ حقوق 
٢٥داليا عادل فؤاد محمد٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٦٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٠داليا عبدالسميع احمد محمود٢٨ خدمه اجتماعيه
٢٨داليا عطيه عبدالغفار عطيه٢٩ خدمه اجتماعيه
٣٢داليا عمرو ابراهيم عادل٣٠ السن
٢٩داليا فهمى عبد العال السيد٣١ لغات و ترجمه
٢٦داليا محمد ابراهيم بسيوني٣٢ حقوق 
٢٦داليا محمد احمد عبدالمجيد٣٣ حقوق 
٢٧داليا محمود احمد بديني٣٤ حقوق 
٣٢داليا معوض عبدالحفيظ معوض٣٥ حقوق 
٣٠دعاء احمد جعفر احمد٣٦ حقوق 
٢٣دعاء احمد سيد محمد٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٣دعاء احمد محمد حسن ابراهيم٣٨ اداب

صفحة ١٦٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٤دعاء الشافعي عبدالبصير السيد١ حقوق 
٢٦دعاء انور يوسف احمد٢ بكالوريوس تجارة
٢٢دعاء جمال جابر عبدالعال٣ حقوق 
٢٣دعاء جمال حسن ابراهيم٤ حقوق 
٢٣دعاء جمال محمود محمود علي٥ حقوق 
٢٩دعاء حسين سعد زياده٦ اداب
٢٤دعاء رائف الزاهر يوسف٧ اداب
٢٦دعاء رفعت محمد عويس٨ خدمه اجتماعيه
٢٨دعاء زكريا محمد محمود٩ حقوق 

٣١دعاء سامي عبدالجواد سرور١٠ حقوق 
٢٥دعاء سمير احمد محمد١١ اداب
٢٥دعاء سيد عبد المنعم على١٢ زراعة
٢٨دعاء سيد محمد احمد١٣ السن
٢٥دعاء شعبان احمد فرج١٤ خدمه اجتماعيه
٣٠دعاء صبحى ابراهيم احمد١٥ بكالوريوس تجارة
٣٠دعاء عادل احمد كامل١٦ خدمه اجتماعيه
٢٩دعاء عادل احمد محمود١٧ حقوق 
٢٥دعاء عادل زكي محمد١٨ حقوق 
٢٢دعاء عبد الرحمن احمد عيسى١٩ بكالوريوس تجارة
٢٥دعاء عبد هللا عبد اللطيف محمد٢٠ ليسانس دراسات انسانيه 
٢٧دعاء عبد النبى فتوح محمد٢١ اداب
٢٢دعاء عبدالرازق عبدالرحمن حسن٢٢ حقوق 
٣٠دعاء عبدالعاطي ابراهيم الشربيني٢٣ حقوق 
٢٩دعاء عبدالفتاح محمد عبدالمنعم٢٤ حقوق 
٢٧دعاء عبداللطيف احمد السيد٢٥ خدمه اجتماعيه
٣٠دعاء عطيه عبداللطيف علي٢٦ حقوق 
٢٢دعاء علي رزق عبدالحميد٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٦٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٣دعاء فتحي قرني عويس٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٩دعاء محمد حسن عبد المجيد٢٩ حقوق 
٢٥دعاء محمد سعد احمد٣٠ خدمه اجتماعيه
٢٣دعاء محمد صالح الدين مختار٣١ حقوق 
٢٦دعاء محمد عبدالرحمن السرتي٣٢ حقوق 
٢٨دعاء محمد على محمود٣٣ حقوق 
٢٨دعاء محى الدين جالل يوسف٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٦دعاء منير عبد الجواد حسن٣٥ اداب
٣٠دعاء نبيل احمد عبدالسالم٣٦ حقوق 
٢٣دعاء نبيل امام عبدالقادر٣٧ حقوق 
٢٤دنيا اسعد عبد الحميد محمد٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ١٧٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٨دنيا سالمه زكي حامد١ حقوق 
٢٥دنيا محمد احمد محمد٢ حقوق 
٢٨دينا ابراهيم على حسن٣ نظم معلومات 
٣١دينا احمد فهيم ابراهيم الجندي٤ حقوق 
٢٦دينا اشرف محمد عبدالمنعم٥ حقوق 
٢٦دينا اكرم سيد ابراهيم٦ اداب
٢٨دينا السيد خليل حسين٧ حقوق 
٢٩دينا بهاء الدين عبدالعال حسين٨ خدمه اجتماعيه
٢٩دينا جمال احمد محمود٩ خدمه اجتماعيه

٢٤دينا جمال محمد على١٠ السن
٢٣دينا حامد سيد عبدهللا١١ حقوق 
٢٩دينا حسن بدرى ابراهيم١٢ نظم معلومات 
٢٦دينا حمدى محمد اسماعيل رضوان١٣ خدمه اجتماعيه
٢٨دينا رافت حسن علي١٤ بكالوريوس تجارة
٢٤دينا رشدى طه محمد عبده١٥ شريعه و قانون
٢٣دينا سعيد سيد محمد الشيمى١٦ نظم معلومات 
٢٦دينا سالمه عبدالباسط احمد١٧ نظم معلومات 
٢٤دينا سيد احمد محمد١٨ السن
٢٢دينا صابر سيد ابراهيم١٩ حقوق 
٢٥دينا صالح احمد صالح مصطفى٢٠ لغات و ترجمه
٢٥دينا عادل على محمد مرعى٢١ اداب
٢٤دينا عربى على احمد حسن٢٢ لغات و ترجمه
٢٩دينا عيد جمعة حسن٢٣ حقوق 
٢٧دينا كمال الدين حسين محمد٢٤ حقوق 
٣٠دينا لطفى عبدهللا ندا٢٥ خدمه اجتماعيه
٣٠دينا ماهر مرسي امام٢٦ حقوق 
٢٨دينا محمد انس ابوبكر٢٧ حقوق 

صفحة ١٧١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٧دينا محمد توفيق احمد مصطفي٢٨ حقوق 
٢٥دينا محمد حلمى عبد المنعم مطر٢٩ نظم معلومات 
٢٧دينا محمد سعيد عبد العال٣٠ زراعة
٢٦دينا محمد عبد الؤوف عبد الصمد٣١ حقوق 
٣٢دينا محمد عبدالفتاح محمود٣٢ حقوق 
٢٨دينا محمد على ابو سيف٣٣ اداب
٢٧دينا محمد يوسف مرسى٣٤ حقوق 
٢٩دينا محمود حسن بهجت٣٥ خدمه اجتماعيه
٢٥دينا مرسى ابراهيم مرسى٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٦دينا ممدوح محمد محمود٣٧ لغات و ترجمه
٢٨دينا نبيل امام عبدالقادر٣٨ حقوق 

صفحة ١٧٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٣دينا يسرى عبدهللا سعد١ خدمه اجتماعيه
٣٠رائف عبد الظاهر محمد شحاته٢ اداب
٢٦رابعه حسن عبد النعيم حسن٣ اداب
٢٥راتب فتح هللا راتب السيد٤ خدمه اجتماعيه
٢٧راشد محمد راشد احمد٥ حقوق 
٢٤راضى عادل راضى محمد٦ نظم معلومات 
٢٤راضي عاطف حسين موسي٧ حقوق 
٢٩راضى محمد تمام محمود٨ اداب
٢٣راضى ممدوح محمد امام عبدالرحمن٩ خدمه اجتماعيه

٢٦رافت اشرف حسين سيد١٠ اقتصاد وعلوم سياسيه
٣٢رافت رمضان عبدالكريم علي١١ حقوق 
٢٦رافت فريج حماده سويلم١٢ حقوق 
٢٢راقيه ابراهيم صالح عبدالسالم١٣ حقوق 
٢٧راقيه كمال يونس عبد االمام١٤ بكالوريوس  ادارة صناعيه 
٢٦رامز رؤف عدلى فهيم١٥ بكالوريوس تجارة
٣٠رامز صموئيل بديع مندى١٦ نظم معلومات 
٣٠رامز لويز جرجس عطيه١٧ خدمه اجتماعيه
٢٧رامز مجدى رزق عبدالشهيد١٨ نظم معلومات 
٣٠رامزعبدالمعطى على١٩ نظم معلومات 
٢٩رامي ابراهيم فرج شحاته٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٧رامي ابوالعال عباس محمد٢١ حقوق 
٢٥رامي احمد عبدالستار محمد٢٢ حقوق 
٢٩رامي بسيوني بسيوني علي٢٣ حقوق 
٢٩رامى حمدى على احمد٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٤رامى خميس محمد خميس٢٥ شريعه و قانون
٢٥رامى سامى محمد عبدالقادر٢٦ نظم معلومات 
٢٩رامي سعد فضل قطب الحمزاوي٢٧ حقوق 

صفحة ١٧٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٧رامى سمير عطاهللا جرجس٢٨ خدمه اجتماعيه
٣٠رامي سيد رجب رمضان٢٩ حقوق 
٢٦رامى عادل بيومى السعيد٣٠ خدمه اجتماعيه
٢٧رامي عبدالعزيز محمد حمدي محمد٣١ حقوق 
٢٤رامي فايز سليمان حماد بكر٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٤رامي كامل محمد عيد حسن٣٣ حقوق 
٢٨رامي مجدي محفوظ حسن٣٤ حقوق 
٢٦رامي محسن محمد علي٣٥ حقوق 
٢٣رامى محمد فهمى محمد٣٦ اداب
٢٤رامى محمد محمد على ابوطه٣٧ شريعه و قانون
٢٨رامى محمد محى الدين محمد٣٨ نظم معلومات 

صفحة ١٧٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٣رامي محمد مصطفي حسن١ حقوق 
٢٥رامي محمد مغاوري السيد٢ حقوق 
٢٩رامى محمد يوسف عبد الظاهر٣ اداب
٣١رامى مصطفى عبده سليمان٤ نظم معلومات 
٢٦رامى ممدوح على ابو الغيط٥ بكالوريوس رقابه وجوده
٢٨رامي ناجي احمد طلب٦ حقوق 
٢٢رانا احمد خليل محمد حسن٧ حقوق 
٢٦رانا احمد طلعت طه٨ اداب
٢٣رانا رضا امين عبد العزيز٩ حقوق 

٢٢رانا رمضان ثابت جندى١٠ بكالوريوس تجارة
٢٤رانا عادل محمد محمد حسنين١١ اداب
٢٥رانا محمد محمد عبد الحليم١٢ زراعة
٢٥راندا ابراهيم فتحى احمد١٣ لغات و ترجمه
٢٧راندا محمد عثمان عبده١٤ حقوق 
٢٥رانيا ابراهيم امين محمد١٥ ليسانس دراسات انسانيه 
٢٣رانيا احمد محمد السعيد١٦ حقوق 
٣١رانيا جمال عبد المحسن محمد١٧ اداب
٢٣رانيا عبد المنعم عبد الهادى بيومى١٨ بكالوريوس تجارة
٣١رانيا عبدهللا السيد بكر١٩ حقوق 
٢٩رانيا علي حسين محمد٢٠ حقوق 
٢٣رانيا فؤاد محمد ابراهيم٢١ حقوق 
٢٣رانيا قرنى عبد السالم على٢٢ اداب
٢٢رانيا محسن عبدالفتاح سيد٢٣ حقوق 
٣٢رانيا محمد صالح قطب٢٤ حقوق 
٣٢رانيا محمد عبدالمولى حسن٢٥ خدمه اجتماعيه
٣١رانيا محمد محمد عبدالحميد٢٦ خدمه اجتماعيه
٢٦رانيا محمود على محمد رشوان٢٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ١٧٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣١رانيا يسن على اسماعيل٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٥راوضه اسامه احمد شلبي٢٩ حقوق 
٣١رباب احمد سليمان سيد حسان٣٠ حقوق 
٢٣رباب جمال سيد نوفل٣١ اداب
٢٣رباب حسام عبدالحميد محمد عبدالوهاب٣٢ حقوق 
٢٨رباب خالد زكى عبدالملك٣٣ خدمه اجتماعيه
٣٠رباب عبد هللا محمد عبد هللا٣٤ اداب
٢٧رباب عبدهللا على عبدالمجيد٣٥ خدمه اجتماعيه
٣١رباب عطيه احمد محمد٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٥رباب محمد محمود حافظ٣٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٧٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٧رباب محمد محمود عبدهللا ابراهيم١ حقوق 
٣١ربيع عبدالوهاب احمد ابراهيم٢ حقوق 
٣٠ربيع مبروك عبد الفتاح عبد العال٣ بكالوريوس تجارة
٢٧رجب شعبان محمد عبدهللا٤ حقوق 
٢٩رجب عبدالتواب طه اسماعيل٥ شريعه و قانون
٣٢رجب محمود ابراهيم الرزيقى٦ زراعة
٢٤رحاب ابراهيم عبد المجيد عبد الجيد٧ السن
٢٨رحاب هللا جمال عبدالجليل عبدالشافى٨ خدمه اجتماعيه
٢٩رحاب حسين عبدهللا حسين٩ حقوق 

٢٤رحاب سامي محمد منصور١٠ حقوق 
٢٢رحاب عادل احمد مكسر١١ حقوق 
٢٦رحاب عباس سيد محمد عفيفى١٢ خدمه اجتماعيه
٢٤رحاب عبد الواحد عبد الوارث عبد الواحد١٣ اداب
٢٥رحاب على محمد محمد راضى١٤ السن
٢٦رحاب فتحي محمد عبدالمعطي١٥ حقوق 
٢٩رحاب محمد عبدهللا خليل١٦ خدمه اجتماعيه
٢٧رحاب محمد فرج عبد العزيز١٧ ليسانس دراسات انسانيه 
٢٢رحاب محمد محمود حافظ احمد١٨ حقوق 
٢٢رحاب ممدوح معيقلي محمد١٩ حقوق 
٢٧رحاب نبيل عويس عبدهللا٢٠ حقوق 
٢٢رحمه احمد عبدالغنى جاد٢١ حقوق 
٢٥رحمه احمد محمد محمد عبدالمعطي٢٢ حقوق 
٣٢رحمه امين يوسف عبدالقادر٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٧رحمه انور ابراهيم محمد٢٤ حقوق 
٢٢رحمه جمال الدين شافعى احمد٢٥ اداب
٢٢رحمه رمضان محمود على٢٦ اداب
٢٣رحمه صبرى عبدالرحيم محمود٢٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ١٧٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣رحمه محمد محمود لطفي٢٨ حقوق 
٢٤رحمه محمود محمد عبدهللا٢٩ شريعه و قانون
٢٦رحمه نبيل محمد محمود٣٠ حقوق 
٢٩رحيم عيد عبود كامل٣١ حقوق 
٣٠رسميه سعدالدين حسين فيصل٣٢ حقوق 
٢٧رشا ابراهيم احمد سليمان٣٣ حقوق 
٢٦رشا حمدي عبدالمنعم حافظ٣٤ حقوق 
٣٢رشا درويش احمد فرغلى٣٥ خدمه اجتماعيه
٢٨رشا رشاد حسن عبد العزيز٣٦ اداب
٢٧رشا رمضان نور الدين عبد الغفور٣٧ اداب
٢٨رشا سعيد اسماعيل محمد٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ١٧٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦رشا سمير راغب احمد شعيشع١ حقوق 
٢٩رشا سمير عبد الرازق محروس٢ بكالوريوس تجارة
٣١رشا سمير عثمان سلومه٣ بكالوريوس تجارة
٢٩رشا سيد محمد فراج٤ حقوق 
٣١رشا صبحي حنفي احمد٥ حقوق 
٢٥رشا صالح بدوي عبدهللا٦ حقوق 
٣١رشا عبدالحفيظ شكري صالح٧ حقوق 
٢٩رشا عبيد سالم صادق٨ حقوق 
٣٢رشا نبيل محمد عبدهللا٩ حقوق 

٢٨رضا سيد خميس محمد١٠ حقوق 
٣١رضا صالح احمد عبد العزيز١١ زراعة
٢٩رضا عبدالمنعم عبدالحميد اسماعيل١٢ خدمه اجتماعيه
٢٩رضا عبدالنبي فرج عبدالنبي١٣ حقوق 
٢٧رضا عبده ابراهيم عطا١٤ اداب
٢٥رضا محمد ابراهيم يوسف١٥ اداب
٢٧رضوه عبدهللا عبدالحميد علي١٦ حقوق 
٢٢رضوى ابراهيم حنفى ابراهيم١٧ زراعة
٢٢رضوى ابراهيم صادق احمد١٨ نظم معلومات 
٢٨رضوي ابراهيم عبداللطيف عبداللطيف١٩ حقوق 
٢٦رضوي احمد علي احمد٢٠ حقوق 
٣١رضوى االمير محمد على٢١ تربيه
٣٠رضوي حسن اسماعيل حسن٢٢ حقوق 
٢٤رضوى حسنى عبد الظاهر محمد ابراهيم٢٣ اداب
٢٦رضوى رأفت عبد اللطيف السيد٢٤ اداب
٢٣رضوى رجب على عبد العظيم٢٥ زراعة
٢٣رضوي رمضان بهجت محمود٢٦ حقوق 
٢٧رضوي سمير السعيد مصطفي٢٧ حقوق 

صفحة ١٧٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٥رضوي سيد محمد عبدالقادر٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٤رضوى صفوت احمد محمود٢٩ حقوق 
٢٤رضوى عاصم انس الوجود٣٠ اداب
٢٩رضوي فوزي السيد شحاته٣١ حقوق 
٢٨رضوى محمد محمد غالى٣٢ اداب
٢٩رضوى محمد نجيب محمد عبد العال٣٣ السن
٣٢رغده احمد عبدالوهاب سعد٣٤ خدمه اجتماعيه
٢٩رغده جالل ابراهيم عمر٣٥ خدمه اجتماعيه
٢٦رغده جمال محمد الوديع٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٣رغده محمد عبده سليمان٣٧ خدمه اجتماعيه
٢٢رغده محى محمود محمود٣٨ نظم معلومات 

صفحة ١٨٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧رفيق مختار على محمد١ خدمه اجتماعيه
٢٦رقية اسامة احمد شلبى٢ اداب
٢٦رمزي رمزي مصطفي سيد٣ حقوق 
٣٢رمزى عياد بسخرون تاوضروس٤ بكالوريوس رقابه وجوده
٣٢رمضا عبدالباقي عبدالحميد عبدالباقي٥ بكالوريوس تجارة
٣٢رمضان احمد محمد عبدالجواد٦ شريعه و قانون
٢٩رمضان الشحات محمد السير٧ خدمه اجتماعيه
٣١رمضان بخيت على عزيز٨ نظم معلومات 
٣٢رمضان حسين ابراهيم ابراهيم٩ زراعة

٢٣رمضان رسمي جمعه حسين١٠ حقوق 
٢٤رمضان رفاعي شحات احمد١١ حقوق 
٢٨رمضان سامى خطاب ابوسريع١٢ بكالوريوس تجارة
٢٨رمضان سعد احمد محمد١٣ حقوق 
٢٩رمضان سيد سالمه محمد١٤ نظم معلومات 
٢٤رمضان صابر محمد ابراهيم١٥ حقوق 
٢٥رمضان عبد الهادى عبد التواب عبد الهادى١٦ زراعة
٣١رمضان محمد حامد شلبى١٧ خدمه اجتماعيه
٢٥رمضان مغاوري احمد محمد١٨ حقوق 
٣١رمضان هالل اسماعيل الصاوى١٩ زراعة
٢٤رنا الجابري عبدالمهيمن مشالي٢٠ حقوق 
٢٩رنا حسام محمد حسن٢١ حقوق 
٢٥رنا ربيع على احمد على٢٢ اداب
٢٦رنا رضا عاطف الزكي٢٣ حقوق 
٢٩رنا صالح محمود محمد حسن٢٤ خدمه اجتماعيه
٢١رنا طارق السيد بدر٢٥ حقوق 
٢٥رنا كمال محمد مصطفى بدران٢٦ اداب
٢٣رنا محسن احمد مصطفى٢٧ اداب

صفحة ١٨١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥رنا محمد احمد النجار٢٨ نظم معلومات 
٢٨رنا محمد عبد الهادى عبد العزيز امين٢٩ اداب
٢٢رنا محمد عبدهللا عزت٣٠ حقوق 
٢٦رنا مصطفى على الشرباص٣١ اداب
٣٠رنيا سيد شاكر عبدالصمد٣٢ حقوق 
٢٣رنيا عبدالمنعم وهبه عبده٣٣ خدمه اجتماعيه
٣٠رنيا محمد عبدالحكيم سالم٣٤ خدمه اجتماعيه
٢٨رواش حمدي امين عسران٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٤روان احمد عبد المنعم عفيفى٣٦ بكالوريوس تجارة
٣٢رومان سمير حنين طانيوس٣٧ خدمه اجتماعيه
٢٥روماني جميل وهيب مسعد٣٨ بكالوريوس تجارة

صفحة ١٨٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٩رومانى ميالد شنوده عياد١ نظم معلومات 
٣٢رويدا عبدهللا عوض عبده٢ بكالوريوس تجارة
٢٤ريم خالد عبد الفتاح حامد٣ زراعة
٢٨ريم شريف محمد مرسي٤ حقوق 
٢٣ريم عبدالفتاح عبدالعزيز ابراهيم٥ حقوق 
٢١ريم عصام محمد عبد المقصود٦ السن
٢٢ريم محسن محمود كامل٧ بكالوريوس تجارة
٢٣ريم محمد ابوالنور عبدالقوي٨ حقوق 
٢٨ريم محمد احمد مصيلحي ٩٢٨ حقوق 

٢٤ريم مصطفى احمد الهندى١٠ اداب
٣١ريم ياسين شحاته ابو حامد١١ اداب
٢٧ريمون صفوت رزق هللا دميان١٢ حقوق 
٣١ريموندا راضي شفيق بشاي١٣ حقوق 
٢٥ريمونده عزيز حبيب جوهر١٤ حقوق 
٢٢ريهام احمد انور جالل١٥ حقوق 
٢٥ريهام السيد هالل مصطفي١٦ حقوق 
٢٣ريهام جمال خلف عثمان١٧ حقوق 
٢٦ريهام حامد فؤاد محمد١٨ حقوق 
٢٩ريهام حسن حامد محمد١٩ لغات و ترجمه
٢٨ريهام حسن محمد محمود٢٠ اداب
٢٨ريهام حسين احمد عبدربه٢١ حقوق 
٢٧ريهام حمدي الغالم احمد٢٢ حقوق 
٢٣ريهام حمدي انور سيد وهبه٢٣ حقوق 
٢٥ريهام دسوقى عبدالعزيز حسين٢٤ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٤ريهام رؤوف فؤاد رزق هللا٢٥ اداب
٢٨ريهام رافت عمر عالم٢٦ نظم معلومات 
٢٣ريهام ربيع باهي حسن٢٧ حقوق 

صفحة ١٨٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٩ريهام ربيع فؤاد يس٢٨ خدمه اجتماعيه
٣١ريهام رضا محمد محمد قوره٢٩ نظم معلومات 
٢٣ريهام سمير عبدالبديع عبدالغفار٣٠ حقوق 
٢٩ريهام عبدالفتاح السيد محمد٣١ تربيه
٢٢ريهام عبدالمنعم حواس عبدالعزيز٣٢ حقوق 
٢٢ريهام عبده عبدالحكيم فرج٣٣ حقوق 
٢٣ريهام كرم حسن على٣٤ اداب
٢٣ريهام محمد احمد ابراهيم٣٥ حقوق 
٢٤ريهام محمد سليمان عبد الرحمن٣٦ اقتصاد وعلوم سياسيه
٣٢ريهام محمد عبد الرؤوف عبد اللطيف٣٧ حقوق 
٢٦ريهام محمد عبدالفتاح على٣٨ نظم معلومات 

صفحة ١٨٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٧ريهام محمد عبداللطيف محمد١ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٣ريهام محمود احمد عبدالعال٢ خدمه اجتماعيه
٢٦ريهام مصطفى محمد اسماعيل٣ خدمه اجتماعيه
٢٧ريهام مصطفي محمد محمد رزق٤ حقوق 
٢٧ريهام مكرم محمد محمد٥ حقوق 
٢٣ريهام ناصر عباس محمد٦ بكالوريوس تجارة
٢٣ريهام هاني محمد محمود٧ حقوق 
٣٠ريهام وليم ابراهيم مسيحه٨ خدمه اجتماعيه
٢٢ريوان محمد احمد عبدالحميد٩ اقتصاد وعلوم سياسيه

٢٨زايد محمد عبد العزيز زايد١٠ خدمه اجتماعيه
٢٩زكريا ابراهيم محمد احمد١١ خدمه اجتماعيه
٣٣زكى احمد زكى على١٢ خدمه اجتماعيه
٢٨زكي محروس محمود حسن١٣ حقوق 
٢٦زكى محمد زكى احمد١٤ نظم معلومات 
٢٩زمزم ثروت محمد فاضل١٥ اداب
٢٢زهراء احمد شوقى محمد على١٦ خدمه اجتماعيه
٢٨زهراء محمد محمد البسنديلى١٧ حقوق 
٢٨زياد سعيد احمد احمد حموده١٨ حقوق 
٢٦زينات عبد هللا محمد احمد١٩ بكالوريوس تجارة
٢٣زينب احمد السيد عبدالرحيم٢٠ حقوق 
٢٣زينب اشرف سيد عيد٢١ بكالوريوس تجارة
٢٣زينب السيد يوسف عبد هللا٢٢ اداب
٢٧زينب بيومي فرج علي٢٣ حقوق 
٢٩زينب حسن عبدالمطلب علي خليل٢٤ حقوق 
٢٧زينب سيد احمد احمد٢٥ حقوق 
٢٥زينب شعبان اسماعيل عبد اللطيف٢٦ اداب
٢٣زينب طلعت السيد ىالسيد٢٧ حقوق 

صفحة ١٨٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣١زينب عادل اسماعيل محمد٢٨ اداب
٢٤زينب عبدالحكيم عامر عبدهللا٢٩ خدمه اجتماعيه
٢٣زينب عزت احمد رفاعي٣٠ حقوق 
٢٥زينب علي عبدهللا محمد٣١ حقوق 
٢٦زينب على محمد انور٣٢ اداب
٢٥زينب كرم عبدالوهاب السيد٣٣ خدمه اجتماعيه
٢٤زينب محمد عبد الرحمن محمد٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٣زينب محمد عصمت احمد٣٥ حقوق 
٣٢زينب محمد متولى محمد٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٣زينب محمد محمد دسوقي٣٧ حقوق 
٣١زينب محمد محمد عبدهللا٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ١٨٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٩زينب منجود عبدالمجيدبدر١ حقوق 
٣٠زينب مهدي الملقب ببشري حسين٢ حقوق 
٢٣زينب نزيه سعيد ابراهيم٣ حقوق 
٢٤زينب يسرى عبد الغفار شاهين٤ بكالوريوس تجارة
٢٩زينهم السيد محمد سالمه٥ حقوق 
٢٨زينهم جمال زينهم عبد الحميد٦ زراعة
٢٥سارة احمد سيد احمد٧ اداب
٣٠سارة بيومى وهبة بيومى٨ بكالوريوس تجارة
٢٣سارة جمال سيد احمد الشوربجى٩ بكالوريوس تجارة

٢٤سارة حسيب محمود خالد١٠ بكالوريوس تجارة
٢٣سارة فرج احمد محمد١١ بكالوريوس تجارة
٢٢سارة محمد ابو سريع جبر١٢ زراعة
٢٤سارة يسرى محمود فتح هللا١٣ السن
٢٣ساره ابراهيم على عبد الرحمن١٤ لغات و ترجمه
٢٥ساره ابومسلم ابراهيم ابومسلم١٥ حقوق 
٢٩ساره احمد سعيد عبدالغنى١٦ خدمه اجتماعيه
٢٧ساره احمد عبد الظاهر عبد هللا١٧ اداب
٣٠ساره احمد علي احمد١٨ بكالوريوس تجارة
٢٦ساره احمد وجدى حسين الجوهرى١٩ بكالوريوس تجارة
٢٤ساره اسماعيل خليل جمعه٢٠ حقوق 
٢٦ساره الصادق احمد ابراهيم٢١ حقوق 
٣١ساره تاج الدين عبدالوهاب٢٢ خدمه اجتماعيه
٢٣ساره جمال السيد فراج٢٣ حقوق 
٢٨ساره جمال رياض روبى٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٢ساره حاتم بيومي ابراهيم٢٥ حقوق 
٢٥ساره حسن طاهر حسين٢٦ اداب
٢٧ساره حسين شافعي عبدالنبي٢٧ حقوق 

صفحة ١٨٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠ساره حمدي عبدالمنعم محمد٢٨ حقوق 
٢٢ساره حمدي محمد حسين٢٩ حقوق 
٢٥ساره سامى عبد العزيز عبد الحميد٣٠ اداب
٢٤ساره سامى كيالنى حسونه٣١ اداب
٢٤ساره سعد امين احمد عامر٣٢ حقوق 
٢٦ساره سمير احمد سبسوبه٣٣ خدمه اجتماعيه
٢٨ساره سيد محمود عبد الحليم٣٤ حقوق 
٢٧ساره صالح ابراهيم ابراهيم٣٥ حقوق 
٢٨ساره طلعت محمد احمد٣٦ اداب
٢٧ساره عادل مصطفى احمد٣٧ اداب
٢٧ساره عاطف حليم موسى٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ١٨٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٨ساره عاطف يوسف محمد١ اداب
٢٥ساره عبدالعزيز ابراهيم عبده٢ حقوق 
٢٤ساره عبدالقادر عبدالخالق عبدالرازق٣ حقوق 
٢٤ساره عز الدين عبد السميع مصطفى٤ اداب
٢٣ساره عصام الدين محمد حالوه٥ حقوق 
٢٢ساره على على محمد الشافعى٦ لغات و ترجمه
٢٢ساره علي محمد عبدالقادر٧ حقوق 
٢٢ساره علي محمود بيومي٨ حقوق 
٢٨ساره عيد حميد سليمان٩ حقوق 

٢٣ساره فوزي محمد السيد١٠ حقوق 
٢٤ساره مجد عبدالحميد مامون١١ حقوق 
٢٦ساره مجدى محمود عبد الحليم١٢ اداب
٢٧ساره محمد الحسينى محمد عامر١٣ خدمه اجتماعيه
٢٥ساره محمد انور محمد خليل١٤ حقوق 
٢٦ساره محمد رضا غازي١٥ حقوق 
٢٧ساره محمد عبدالعظيم محمود١٦ حقوق 
٢٧ساره محمد عكاشه احمد١٧ السن
٢٧ساره محمد على زكى على١٨ نظم معلومات 
٢٣ساره محمد فولى ابو الحسن١٩ خدمه اجتماعيه
٢٥ساره محمد مسعد محمد٢٠ خدمه اجتماعيه
٣٢ساره محمد وسيم عبدالسالم٢١ بكالوريوس تجارة
٢٣ساره محمود فوزي محمد٢٢ حقوق 
٢٥ساره محيي محمد سعد القرموطي٢٣ حقوق 
٢٨ساره مختار عبدالعزيز سيد٢٤ تربيه
٢٧ساره مرتضي مراد محمد٢٥ حقوق 
٢٤ساره مرسى زغلول محمد٢٦ خدمه اجتماعيه
٢٣ساره مصطفى حنفى بيومى٢٧ ادارة و سكرتاريه

صفحة ١٨٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٧ساره ناجي محمد محمود٢٨ حقوق 
٢٧ساره يحي محمد محمد٢٩ حقوق 
٢٣سالم جمال محمد سليم٣٠ حقوق 
٢٨سالم على جاد الحق سعيد٣١ نظم معلومات 
٢٤سالم مبروك عبدالمجيد خليل٣٢ حقوق 
٢٣سالى سعيد سيد احمد٣٣ السن
٢٨سالى فيلكس نعيم باخوم٣٤ اداب
٢٨سالى محمد ماهر صالح٣٥ خدمه اجتماعيه
٢٣ساليناز محمود محمد محمد سليمان٣٦ خدمه اجتماعيه
٣١سامة صابر عبد المنعم محمد٣٧ بكالوريوس رقابه وجوده
٢٧سامح ابراهيم احمد ابراهيم٣٨ حقوق 

صفحة ١٩٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٨سامح ابراهيم محمد محمد١ نظم معلومات 
٣١سامح ابوبكر ممد محمد٢ حقوق 
٢٧سامح احمد الحسيني جمعه٣ حقوق 
٢٦سامح احمد حسين احمد٤ لغات و ترجمه
٢٤سامح امين عبد الباقى اسعد٥ بكالوريوس تجارة
٣١سامح بشرى فهمى امين٦ خدمه اجتماعيه
٢٨سامح جمال زكي داود٧ حقوق 
٢٤سامح خالد امين حميد٨ نظم معلومات 
٢٨سامح خالد سيد احمد٩ حقوق 

٢٣سامح سيد محمد احمد١٠ حقوق 
٢٧سامح شريف محمد عرفه١١ حقوق 
٣٠سامح شعبان بدوى محمود١٢ نظم معلومات 
٢٧سامح عباس علي محمد١٣ حقوق 
٢٩سامح عبدالحميد محمد عبدالخالق١٤ حقوق 
٢٥سامح على عبدالمطلب طلبه١٥ خدمه اجتماعيه
٢٧سامح عوض فرج حماد١٦ حقوق 
٣٠سامح مجدي مرسي ابراهيم١٧ حقوق 
٢٣سامح محمد سعاده اسماعيل١٨ نظم معلومات 
٢٧سامح محمد طلعت حسن١٩ حقوق 
٢٩سامح محمد طه محمد٢٠ شريعه و قانون
٢٥سامح محمد عبد المنصف محمود٢١ خدمه اجتماعيه
٢٢سامح محمد ماهر صالح٢٢ حقوق 
٢٩سامح محمد محمود احمد٢٣ حقوق 
٢٨سامح يحي محمد عيسي٢٤ حقوق 
٢٩سامي حسين سعد محمد٢٥ حقوق 
٣٠سامى شعبان عويس محمد عمرو٢٦ خدمه اجتماعيه
٢٧سامى عبدالصبور عبداللطيف محمود٢٧ شريعه و قانون

صفحة ١٩١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٣الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥سامى عطيه مرزوق فراج٢٨ حقوق 
٢٩سامي فوزي عبدالعظيم محمد٢٩ حقوق 
٣٠سامي مصطفي محمد حسن٣٠ حقوق 
٢٨سامى مهدى اسماعيل محمود٣١ نظم معلومات 
٢٦سامى نبيل يوسف خليل٣٢ نظم معلومات 
٢٥ساميه اسامه ابراهيم متولي٣٣ بكالوريوس تجارة
٣٠ساميه جمال عبدالناصر عزب٣٤ حقوق 
٢٧ساميه حامد صادق محمد٣٥ خدمه اجتماعيه
٢٣ساميه عبدالحافظ فؤاد الحصرى٣٦ خدمه اجتماعيه
٣٠سحر ابراهيم خليل ابراهيم٣٧ حقوق 

صفحة ١٩٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦سامح محمد ابو زيد زيدان١ تجاره محاسبه
٢٩سامحى جمال عبد الحميد عبد الكريم٢ تجاره محاسبه
٢٦سامى جمال اسماعيل احمد٣ تجاره محاسبه
٢٦سامى سليمان اباصيرى محمد٤ تجاره محاسبه
٢٦سامى صبحى احمد محجوب٥ تجاره محاسبه
٣٢سامية البدرى على السيد٦ تجاره محاسبه
٢٧ساميه الضوى شحات احمد٧ تجاره محاسبه
٢٥ساهر عمر عبدالعزيز عالم٨ تجاره محاسبه
٢٢سحر اشرف محمد احمد حسانيين٩ تجاره محاسبه

٢٩سعاد ابو الغيط احمد عوض١٠ تجاره محاسبه
٢٣سعاد محمد امين احمد١١ تجاره محاسبه
٢٥سعد عاطف رجب عبد الجليل١٢ تجاره محاسبه
٢٧سعد عبد هللا سعد زيدان١٣ تجاره محاسبه
٢٦سعودى عطا هللا السيد١٤ تجاره محاسبه
٢٧سعيد احمد عبد اللطيف على١٥ تجاره محاسبه
٢٩سعيد ربيع عبد الحفيظ حسن١٦ تجاره محاسبه
٣٠سعيد عبد هللا سعد١٧ تجاره محاسبه
٢٥سعيد عطا السيد عمر١٨ تجاره محاسبه
٣٢سعيد محمد فؤاد محمد شحاته١٩ تجاره محاسبه
٢٣سعيد وجدى محمود احمد٢٠ تجاره محاسبه
٢٨سالمه عبد العال طه عبد اللطيف٢١ تجاره محاسبه
٢٥سلمى عبد الفتاح محمد محسن٢٢ تجاره محاسبه
٢٣سلمى عبدالوهاب محمد٢٣ تجاره محاسبه
٣٠سلوى زكى شحاته سرور٢٤ تجاره محاسبه
٣١سلوى صبرى احمد خليل٢٥ تجاره محاسبه
٣١سلوى صالح ابو العال سيد احمد٢٦ تجاره محاسبه
٢٣سلوى عبد العزيز ابراهيم عبده٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١٩٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٠سلوى قناوى توفيق احمد بركات٢٨ تجاره محاسبه
٢٧سليمان حسن سليمان محمود٢٩ تجاره محاسبه
٢٥سماح عزت احمد سعد٣٠ تجاره محاسبه
٢٤سماح فتحى احمد محمد٣١ تجاره محاسبه
٣٠سماح محمد اسماعيل حسن٣٢ تجاره محاسبه
٢٢سمحه رجب احمد حسين٣٣ تجاره محاسبه
٢٧سمر بركات محمد محسن٣٤ تجاره محاسبه
٢٥سمر سليمان عبد البر سليمان٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ١٩٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٧سمر صبرى محمود محمود خليل١ تجاره محاسبه
٢٦سمر عادل على ابراهيم٢ تجاره محاسبه
٢٦سمر عالء عبد الفتاح جاد٣ تجاره محاسبه
٢٤سمر مجدى رجب عويس٤ تجاره محاسبه
٢٢سمر محمد سيد اسماعيل٥ تجاره محاسبه
٢٧سمر محمد عبد الصادق السيد٦ تجاره محاسبه
٢٧سمير جالل عبد العال محمد٧ تجاره محاسبه
٢٦سمير زكريا شوقى حبيب٨ تجاره محاسبه
٢٦سمير محمد على خضرى٩ تجاره محاسبه

٢٦سميره جمال الدين عبد القادر على١٠ تجاره محاسبه
٢٥سميره فؤاد طه محمد حسن١١ تجاره محاسبه
٢٣سميه احمد عبدالمحسن جبر١٢ تجاره محاسبه
٢٥سميه محمد حسين صقر١٣ تجاره محاسبه
٢٥سناء عيد سعيد عبد الفتاح١٤ تجاره محاسبه
٢٨سناء وهب هللا حامد دنقل١٥ تجاره محاسبه
٢٩سها احمد عبد الرحيم محمد فهمى١٦ تجاره محاسبه
٢٧سها عبد الصبور عبد العزيز مرسى١٧ تجاره محاسبه
٢٦سهى حمدى عبد الحليم حسن١٨ تجاره محاسبه
٢٧سهيل عوض حسن محمد١٩ تجاره محاسبه
٢٣سيد بهاء سيد قطب٢٠ تجاره محاسبه
٢٩سيد جعفر سيد احمد جعفر٢١ تجاره محاسبه
٢٩سيد حسين سيد عبدالعزيز٢٢ تجاره محاسبه
٢٣سيد حمدي سيد عبد المجيد٢٣ تجاره محاسبه
٢٤سيد خيرى سعدى فواز٢٤ تجاره محاسبه
٣٠سيد ربيع عبد السالم عتريس٢٥ تجاره محاسبه
٢٨سيد سعيد محمد سالم لبنه٢٦ تجاره محاسبه
٢٦سيد صالح عوده سليمان٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١٩٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٥سيد عبد هللا سيد ابراهيم٢٨ تجاره محاسبه
٢٦سيد عبد المقصود حافظ عبد المقصود٢٩ تجاره محاسبه
٢٨سيد عزت سيد احمد٣٠ تجاره محاسبه
٢٤سيد على سيد سيد صالح٣١ تجاره محاسبه
٣٠سيد على على محمد٣٢ تجاره محاسبه
٢٩سيد كمال عبد الواحد رمضان٣٣ تجاره محاسبه
٣٠سيد محمد حسن الصيفى٣٤ تجاره محاسبه
٢٨سيد محمد عبد المجيد يونس٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ١٩٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧سيد محمود عبد الرحمن احمد١ تجاره محاسبه
٢٥سيد يمنى سيد مهدى٢ تجاره محاسبه
٣٢شادى حسنى فطيم احمد٣ تجاره محاسبه
٢٩شادى سليمان محمد سليمان٤ تجاره محاسبه
٢٥شادى عبد المجيد حلمى شفيق٥ تجاره محاسبه
٢٩شادى محمد توفيق احمد٦ تجاره محاسبه
٢٦شادى محى عبد هللا فرماوى٧ تجاره محاسبه
٢٩شاديه احمد عبد المعز متولى٨ تجاره محاسبه
٣٢شحات حسن حسن ابو جبل٩ تجاره محاسبه

٢٣شروق رأفت عبد القادر الصديق١٠ تجاره محاسبه
٢٣شروق سعد محمد حسن١١ تجاره محاسبه
٣٢شروق محمود صالح ادريس١٢ تجاره محاسبه
٣٢شريف السيد متولى احمد١٣ تجاره محاسبه
٢٤شريف جمال محمد عبد الكريم١٤ تجاره محاسبه
٢٣شريف حسام ايوب ابراهيم١٥ تجاره محاسبه
٢٨شريف حسن حسين محمد١٦ تجاره محاسبه
٢٤شريف حمدى عبدالوهاب عبدالحليم١٧ تجاره محاسبه
٣١شريف ربيع نور الدين داود١٨ تجاره محاسبه
٣٢شريف سعيد جابر عثمان١٩ تجاره محاسبه
٣٢شريف شوبك شعبان عثمان٢٠ تجاره محاسبه
٢٦شريف شوكت على صالح٢١ تجاره محاسبه
٢٦شريف صالح الدين على جعفر٢٢ تجاره محاسبه
٣١شريف صالح الدين على فرجانى٢٣ تجاره محاسبه
٢٤شريف عبد السالم عبد السالم مجاهد٢٤ تجاره محاسبه
٣١شريف عبد المنعم ابو طالب السيد٢٥ تجاره محاسبه
٢٥شريف عبد المنعم محمود محمد٢٦ تجاره محاسبه
٢٤شريف عبدالجواد حسين عبدالغنى٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١٩٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٦شريف عبدالمنعم عبدالقادر عمر وكوك٢٨ تجاره محاسبه
٣٠شريف محمد شبل محمد حجازى٢٩ تجاره محاسبه
٢٥شريف محمد عباس محمد٣٠ تجاره محاسبه
٢٥شريف محمد محمد عبد المنعم٣١ تجاره محاسبه
٢٩شريف محمد محمود عبد هللا الشريف٣٢ تجاره محاسبه
٢٤شريف محمود محمد صبرى٣٣ تجاره محاسبه
٢٨شريف مدحت فؤاد عيد٣٤ تجاره محاسبه
٢٥شريف مسعد مرزوق عطيه٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ١٩٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤شريف مصطفى محمد فتحى عثمان خفاجى١ تجاره محاسبه
٢٦شريهان محمد كمال حسن٢ تجاره محاسبه
٢٩شعبان احمد عبد المجيد عمار٣ تجاره محاسبه
٣١شعبان فرج رمضان محمود٤ تجاره محاسبه
٢٥شعبان مجدي شعبان رمضان٥ تجاره محاسبه
٣٠شعبان محمد احمد عبد الصمد٦ تجاره محاسبه
٢٤شعبان محمد محمود محمد سعيد٧ تجاره محاسبه
٢٦شعبان وحيد رزق عبد القوى٨ تجاره محاسبه
٣١شنوده ميخائيل قديس سعد٩ تجاره محاسبه

٢٥شهاب محمود اطفى محمد١٠ تجاره محاسبه
٣٠شيرين محمد يوسف مصطفى١١ تجاره محاسبه
٢٩شيرين يحيى فؤاد حافظ١٢ تجاره محاسبه
٢٢شيماء ابراهيم امام ابراهيم١٣ تجاره محاسبه
٢٦شيماء احمد خضر محمد١٤ تجاره محاسبه
٢٧شيماء احمد عبد الرحمن قطب١٥ تجاره محاسبه
٢٩شيماء احمد محمد خليل ابراهيم١٦ تجاره محاسبه
٣٢شيماء السيد السيد قطب١٧ تجاره محاسبه
٢٥شيماء توفيق عبد الهادى محمد١٨ تجاره محاسبه
٢٥شيماء ثروت على السيد١٩ تجاره محاسبه
٢٤شيماء جمال احمد محمد٢٠ تجاره محاسبه
٢٦شيماء جمال سيد بشير حسن٢١ تجاره محاسبه
٢٢شيماء جمال عواد مسلم٢٢ اقتصاد وعلوم سياسيه
٣٢شيماء جميل احمد عبدالعاطى٢٣ تجاره محاسبه
٢٣شيماء حسن سيد اسماعيل٢٤ تجاره محاسبه
٢٧شيماء حسن عبد المنعم رشاد٢٥ تجاره محاسبه
٢٨شيماء حسن غالب محمود٢٦ تجاره محاسبه
٢٦شيماء خالد عبداللطيف ابراهيم٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ١٩٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٢شيماء رضا سعد جاد ابو النجا٢٨ تجاره محاسبه
٢٨شيماء رمزى محمد العوضى٢٩ تجاره محاسبه
٢٧شيماء سعد عاشور عبد النبى٣٠ تجاره محاسبه
٣٣شيماء سعد محمد سعهيد٣١ تجاره محاسبه
٣٢شيماء سيد مهنى عمر٣٢ تجاره محاسبه
٢٨شيماء عادل محمد على٣٣ تجاره محاسبه
٢٩شيماء عبد الحميد محمد حميده٣٤ تجاره محاسبه
٢٧شيماء عبد الرحيم عبد المولى حسن٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٢٠٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٨شيماء عبد المنعم عباس على١ تجاره محاسبه
٢٣شيماء عبد الناصر محمود محمد واجب٢ تجاره محاسبه
٢٨شيماء عبده السيد عبدهللا٣ تجاره محاسبه
٢٧شيماء علي يحي محمد٤ تجاره محاسبه
٢٧شيماء على يحيى محمد٥ تجاره محاسبه
٣٠شيماء فاروق حسن سليمان٦ تجاره محاسبه
٢٨شيماء فخرى سيد محمد٧ تجاره محاسبه
٢٩شيماء كمال محمد محمد٨ تجاره محاسبه
٢٧شيماء ماجد عبد البصير عبد الباقى٩ تجاره محاسبه

٢٧شيماء مجدى عبد الوهاب على١٠ تجاره محاسبه
٢٧شيماء محمد ضيف محمد صقر١١ تجاره محاسبه
٢٥شيماء محمد على احمد١٢ تجاره محاسبه
٢٦شيماء يحيى رياض حسان١٣ تجاره محاسبه
٣١صابر ابراهيم ابو الفضل١٤ تجاره محاسبه
٢٦صابر احمد قرنى عبد الوهاب١٥ تجاره محاسبه
٢٥صابر سيد احمد عمر١٦ تجاره محاسبه
٣٠صادق عبد هللا صادق محمد١٧ تجاره محاسبه
٢٩صاره عزت عبد البصير كيالنى١٨ تجاره محاسبه
٢٨صبحى حسن عبد الرحمن فخر الدين١٩ تجاره محاسبه
٢٦صبرين محمود عبد المطلب عبد الباقى٢٠ تجاره محاسبه
٢٦صديق جالل صديق السيد٢١ تجاره محاسبه
٣٠صديق محمد رضا صديق٢٢ تجاره محاسبه
٢٣صفاء ابراهيم صابر محمد٢٣ تجاره محاسبه
٣٢صفاء حسين على احمد٢٤ تجاره محاسبه
٣٠صفاء عبد القادر عبد العظيم بكر٢٥ تجاره محاسبه
٢٣صفاء على محمد على٢٦ تجاره محاسبه
٢٨صفاء عيد السيد ابراهيم مصطفى٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٢٠١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٨صالح سمير ابو طال محمود٢٨ تجاره محاسبه
٣٢صالح عيد حسين عبد هللا٢٩ تجاره محاسبه
٣٢صالح محمد فهمى حسين٣٠ تجاره محاسبه
٣١ضاهر فهمى محمد عبد المطلب٣١ تجاره محاسبه
٢٤ضياء الدين حسين مرعى حسن الجارحى٣٢ تجاره محاسبه
٢٤ضياء الدين حسين مرعى حسين الجارحى٣٣ تجاره محاسبه
٢٥طارق صالح الدين محمود الجندى٣٤ تجاره محاسبه
٣٢طارق صالح عبد المقصود محمد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٢٠٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥طارق عبد الخالق فاروق حسن١ تجاره محاسبه
٢٦طارق عبدالخالق سيد عبدالرحيم٢ تجاره محاسبه
٢٧طارق محمد صادق محمد٣ تجاره محاسبه
٣٠طارق مصطفى فهمى عبد المجيد٤ تجاره محاسبه
٣١طارق نبيل عبد الوهاب حسن٥ تجاره محاسبه
٣٢طارق نور الدين محمود سيد ابو زيد٦ تجاره محاسبه
٣١طارق يوسف عوض هللا٧ تجاره محاسبه
٣٠طامى عبد العزيز محمد ابو المعاطى٨ تجاره محاسبه
٢٨طاهر ابو زيد سيد ابو زيد٩ تجاره محاسبه

٢٩طاهر حسن طاهر حسين١٠ تجاره محاسبه
٢٧طاهر سعد غريب محمد١١ تجاره محاسبه
٢٥طاهر سيد سيد درويش١٢ تجاره محاسبه
٢٤طاهر شعبان عبد الخالق احمد١٣ تجاره محاسبه
٢٦طاهر عبدالمنجى١٤ تجاره محاسبه
٢٣طلعت محمد عز الدين محمد طلعت١٥ تجاره محاسبه
٢٨طه رضا محمد طه١٦ تجاره محاسبه
٣٠طه صالح محمد حسين١٧ تجاره محاسبه
٢٨طه صالح محمود فرغلى١٨ تجاره محاسبه
٢٥عادل الصاوى محمد الصاوى١٩ تجاره محاسبه
٣١عادل سامى عبد الحميد عبد الوهاب٢٠ تجاره محاسبه
٢٥عادل سيد محمد قرنى٢١ تجاره محاسبه
٢٨عادل عبد التواب سكران مصطفى٢٢ تجاره محاسبه
٣٠عادل عبد الغنى حسن جاد هللا٢٣ تجاره محاسبه
٢٦عادل عبدالفتاح اسماعيل ابراهيم٢٤ تجاره محاسبه
٣٢عادل عمر عبد العزيز ابو المجد٢٥ تجاره محاسبه
٢٦عادل محمد حسن على٢٦ تجاره محاسبه
٢٤عاصم سعيد عبدالفتاح امام٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٢٠٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٧عاطف نوار محمد مبروك٢٨ تجاره محاسبه
٢٨عباس عبد المنعم عباس محمد الصعيدى٢٩ تجاره محاسبه
٢٨عبد الحليم شوقى محمود عباس٣٠ تجاره محاسبه
٢٩عبد الحليم محمود احمد عبد المحسن٣١ تجاره محاسبه
٢٨عبد الحميد احمد رضوان عبد الرازق٣٢ تجاره محاسبه
٣٢عبد الحميد صالح عبد الحميد حسين٣٣ تجاره محاسبه
٣٠عبد الحميد مجدى عبد الحميد ابراهيم٣٤ تجاره محاسبه
٢٩عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٢٠٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣١عبد الحميد مصطفى عبد الحميد الحنفى١ تجاره محاسبه
٢٨عبد الحميد يحيى زيدان عتريس٢ تجاره محاسبه
٢٦عبد الرحمن اشرف عبد هللا السيد٣ تجاره محاسبه
٢٤عبد الرحمن السيد عبد الرحمن شعبان٤ تجاره محاسبه
٢٢عبد الرحمن حسن عبد العزيز احمد٥ تجاره محاسبه
٢٩عبد الرحمن حسن محمد محمد ابو سنينه٦ تجاره محاسبه
٢٤عبد الرحمن حسين محمود مرعى٧ تجاره محاسبه
٢٣عبد الرحمن خالد احمد زعزع٨ تجاره محاسبه
٣٠عبد الرحمن راضى شاكر٩ تجاره محاسبه

٢٦عبد الرحمن رضا عبد الرحمن راضى١٠ تجاره محاسبه
٢٣عبد الرحمن صبحى مصطفى درويش١١ تجاره محاسبه
٢٧عبد الرحمن عبد الخالق عبد الرحمن خليف١٢ تجاره محاسبه
٢٦عبد الرحمن عبد هللا سعيد حسن١٣ تجاره محاسبه
٢٨عبد الرحمن عبد الناصر عبد الرحمن عامر١٤ تجاره محاسبه
٢٣عبد الرحمن كمال محمد عبد المحسن١٥ تجاره محاسبه
٢٤عبد الرحمن محمد ابراهيم عبد العليم١٦ تجاره محاسبه
٢٣عبد الرحمن محمد الصاوى محمد١٧ تجاره محاسبه
٣١عبد الرحمن محمد امام حسن١٨ تجاره محاسبه
٢٧عبد الرحمن محمد عبد الجواد صميده١٩ تجاره محاسبه
٢٧عبد الرحمن محمد كمال طه٢٠ تجاره محاسبه
٢٧عبد الرحمن محمد مسعد عبد العال٢١ تجاره محاسبه
٢٤عبد الرحمن يحيى سعد عرابى٢٢ تجاره محاسبه
٢٧عبد الستار عبد السالم عبد الستار محمد٢٣ تجاره محاسبه
٢٩عبد السالم على سعيد عبد السالم٢٤ تجاره محاسبه
٣١عبد السميع محمد عبد السميع سالم٢٥ تجاره محاسبه
٢٨عبد الشهيد سعيد عبد المعبود على٢٦ تجاره محاسبه
٣٢عبد العزيز صالح الدين حسن حسن٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٢٠٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥عبد العزيز عبد الحميد عبد الحميد٢٨ تجاره محاسبه
٣١عبد العزيز عبد الظاهر سليمان عبد العزيز٢٩ تجاره محاسبه
٢٦عبد العزيز محمد عصام رفعت٣٠ تجاره محاسبه
٢٥عبد الغنى نبيل عبد الغنى احمد٣١ تجاره محاسبه
٢٦عبد الفتاح خيرى عبد الفتاح ابراهيم٣٢ تجاره محاسبه
٢٩عبد الفتاح عوض على محمد٣٣ تجاره محاسبه
٢٢عبد الفتاح مرسى عبد الفتاح محمد٣٤ تجاره محاسبه
٢٦عبد اللطيف فتحى عبد اللطيف عبد الرحيم٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٢٠٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٦عبد هللا ابراهيم سيد غالب١ تجاره محاسبه
٢٤عبد هللا احمد اسماعيل احمد٢ تجاره محاسبه
٢٨عبد هللا احمد نجيب ابراهيم٣ تجاره محاسبه
٢٤عبد هللا امام عابدين امام٤ تجاره محاسبه
٢٣عبد هللا جمال السيد قطب عمر٥ تجاره محاسبه
٢٥عبد هللا حسين ابراهيم عبد الجواد محمد٦ تجاره محاسبه
٢٧عبد هللا حماده عبد هللا عبد الحميد٧ تجاره محاسبه
٢٥عبد هللا سمير فتحى الببالوى٨ تجاره محاسبه
٢٨عبد هللا شعبان عوض عوض٩ تجاره محاسبه

٢٦عبد هللا عادل ابو السعود محمد١٠ تجاره محاسبه
٣٢عبد هللا على محمد شفيق١١ تجاره محاسبه
٢٤عبد هللا مجدى صالح الدين١٢ تجاره محاسبه
٢٣عبد هللا محمد السيد بدر الدين١٣ تجاره محاسبه
٢٦عبد هللا محمد حسنى محمد١٤ تجاره محاسبه
٢٥عبد هللا محمد رجائى حسن١٥ تجاره محاسبه
٢٦عبد هللا محمد محمود احمد١٦ تجاره محاسبه
٢٦عبد هللا محمود عبد المنعم خليل١٧ تجاره محاسبه
٣٠عبد هللا مصطفى السيد احمد١٨ تجاره محاسبه
٢٦عبد هللا يوسف عمر محمد الديب١٩ تجاره محاسبه
٢٥عبد المجيد حسام عبد المجيد احمد٢٠ تجاره محاسبه
٢٨عبد المجيد محمد عبد المجيد عبد الكريم٢١ تجاره محاسبه
٢٧عبد المنعم طلعت مبروك سعداوى٢٢ تجاره محاسبه
٣٠عبد المنعم محمد وحيد محمد٢٣ تجاره محاسبه
٢٨عبد المنعم محمود سيد احمد٢٤ تجاره محاسبه
٢٨عبد المنعم نهاد صبحى يونس٢٥ تجاره محاسبه
٣٠عبد المولى عبد الحميد على حمد٢٦ تجاره محاسبه
٢٣عبد الوهاب عاطف عبد الوهاب٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٢٠٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٢عبدالرحمن عبدالبارى عبدالرحمن منصور٢٨ تجاره محاسبه
٢٨عبدالرحمن عبدالرحيم حسن اسماعيل ٢٩٢٨ تجاره محاسبه
٣١عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد٣٠ تجاره محاسبه
٢٤عبدالسالم احمد محمد عبدالسالم٣١ تجاره محاسبه
٢٧عبدالفتاح ربيع عبدهللا٣٢ تجاره محاسبه

صفحة ٢٠٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٠سحر ابو الحسن ابو بكر حافظ١ بكالوريوس تجارة
٢٤سحر جمال اسماعيل حسن٢ بكالوريوس تجارة
٢٣سحر حسين احمد محمد٣ بكالوريوس رقابه وجوده
٢٤سحر سعيد حسن حسن٤ حقوق 
٢٣سحر سيد محمد محمود٥ حقوق 
٢٥سحر مصطفى محمد عبدالسميع٦ خدمه اجتماعيه
٢٣سحر ناصر حسن حسن٧ حقوق 
٢٤سريف ناصر جابر حمزه٨ بكالوريوس تجارة
٢٧سعاد احمد اسماعيل عبد العاطى٩ بكالوريوس تجارة

٢٧سعاد بشرى سيد سيد١٠ نظم معلومات 
٢٧سعاد حسني محمود حسن١١ حقوق 
٢٨سعاد راضى شاهين محمد١٢ زراعة
٢٣سعاد محمد يحيى عبد هللا١٣ ادارة و سكرتاريه
٣٠سعد ابراهيم سعد ابراهيم١٤ حقوق 
٢٨سعد احمد سعد على١٥ زراعة
٣٢سعد اشتراكى سعد محمود١٦ نظم معلومات 
٢٥سعد جمال سعد محمد١٧ بكالوريوس تجارة
٢٨سعد حسن سيد عبدالحليم١٨ حقوق 
٢٤سعد عبدهللا كمال احمد١٩ حقوق 
٢٨سعد محمد سعد عز٢٠ حقوق 
٢٨سعد نجيد سعد ابراهيم٢١ زراعة
٢٨سعيد احمد ابراهيم احمد٢٢ زراعة
٢٦سعيد جمعه زغلول علي٢٣ حقوق 
٢٨سعيد حمدي محمد حميد٢٤ حقوق 
٢٥سعيد حنفى حميده قطب٢٥ اداب
٣١سعيد عبد الرؤوف ربيع محمد٢٦ شريعه و قانون
٣٢سعيد عبدالتواب ابراهيم محمد٢٧ حقوق 

صفحة ٢٠٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦سعيد محمد عبد الصادق محمد٢٨ السن
٢٩سعيد محمود صادق الجمال٢٩ اداب
٢٧سعيد محمود متولى محمد٣٠ شريعه و قانون
٣١سعيد محمود محمود محمد٣١ خدمه اجتماعيه
٢٤سعيد نبيل عبد الرازق ابراهيم٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٦سعيده محمد عبد هللا احمد٣٣ السن
٢٦سكينه هاشم باهى عبد العزيز٣٤ السن
٢٥سالمه راضي عبدالجليل كامل٣٥ حقوق 
٢٦سالمه سيد حسنى احمد٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٨سالمه محمد عيسى ابوطالب٣٧ خدمه اجتماعيه
٢٥سلمى اسامه عبده عبدالسيد٣٨ نظم معلومات 

صفحة ٢١٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٣سلمى حمدى عبدالعزيز احمد١ خدمه اجتماعيه
٢٣سلمى سامى هاشم حسن٢ خدمه اجتماعيه
٢٢سلمي سعيد حسين احمد٣ حقوق 
٢٤سلمى عبدالوهاب احمد بخيت٤ خدمه اجتماعيه
٢٥سلمى عالء الدين حسن ابراهيم٥ خدمه اجتماعيه
٢٢سلمى محمد سعد محمد٦ حقوق 
٢٨سلوان سيد احمد محمد على٧ السن
٣٠سلوى احمد محمد عبدالحليم٨ خدمه اجتماعيه
٢٧سلوى اسماعيل عبد القادر محمد٩ بكالوريوس تجارة

٣١سلوى بدوى احمد عثمان١٠ السن
٢٢سلوي حمدي ثابت حسين حسن١١ حقوق 
٢٣سلوي محمد محمود عبدالسميع١٢ حقوق 
٣١سليم ابوالمجد سليم محمد١٣ حقوق 
٢٣سليم احمد محمد محمد سيلم١٤ حقوق 
٢٥سليم محمد الشهير بساطع سليم سعيد١٥ حقوق 
٢٦سليمان عبدالحميد على عبد الرحمن١٦ شريعه و قانون
٢٧سما عاصم حسن علي١٧ حقوق 
٢٥سماء سيد جابر محمد١٨ حقوق 
٣٠سماح احمد ابوالسعود محمد١٩ بكالوريوس تجارة
٢٧سماح انور فرج محمود٢٠ اداب
٢٧سماح حسن احمد حلوى٢١ السن
٣١سماح حسن رمضان عبدالفتاح٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٨سماح رجب عبدالهادي محمد٢٣ حقوق 
٢٣سماح سامح عبد الحميد بيومى٢٤ اداب
٣٢سماح عطا هللا سالم٢٥ اداب
٢٦سماح لطفي رجب جاب هللا٢٦ حقوق 
٢٣سماح محمد عبدهللا محمد٢٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ٢١١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٢سماح محمد عبدهللا محمد٢٨ خدمه اجتماعيه
٢٤سمر احمد اسماعيل طلبه٢٩ خدمه اجتماعيه
٢٤سمر السيد على السيد٣٠ اداب
٢٥سمر توفيق محمد تفيق٣١ اداب
٢٦سمر حمدان حامد على٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٣سمر حمدى حسن عبدالمقصود٣٣ خدمه اجتماعيه
٢٣سمر زناتي غريب زناتي٣٤ حقوق 
٢٨سمر سامى امين محمود٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٦سمر سعيد السيد علي٣٦ حقوق 
٢٥سمر سليم عبدالحميد محمد٣٧ حقوق 
٢٨سمر سمير اسماعيل سليمان٣٨ حقوق 

صفحة ٢١٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٦سمر سمير على مرزوق١ السن
٢٦سمر سيد عبدالحميد محمد٢ خدمه اجتماعيه
٢٧سمر صبرى محمد ابراهيم٣ خدمه اجتماعيه
٢٥سمر صالح احمد راغب٤ خدمه اجتماعيه
٢٨سمر عادل خليل غريب٥ زراعة
٢٦سمر عادل عبد الرحمن محمد٦ اداب
٢٨سمر عاطف انور فؤاد٧ حقوق 
٢٤سمر عبد الحميد عبد الفتاح سالم٨ حقوق 
٢٦سمر عبد الفتاح جاد الكريم حسين٩ حقوق 

٢٤سمر عبد الفتاح محمد احمد فضل١٠ حقوق 
٢٤سمر عبدالحكيم عبدالاله محمد١١ حقوق 
٢٣سمر عبدالرحيم احمد خليل١٢ حقوق 
٢٩سمر عدلى محمد عبدالرازق١٣ نظم معلومات 
٣١سمر عالء الدين محمد الوديع١٤ خدمه اجتماعيه
٢٨سمر على محمد حسين١٥ السن
٢٧سمر على محمود جابر١٦ خدمه اجتماعيه
٢٥سمر فضل محمد فضل١٧ حقوق 
٢٩سمر لطفى صالح شعراوى١٨ خدمه اجتماعيه
٢٤سمر محمد رشدى عبد السالم١٩ حقوق 
٢٦سمر محمد عنبر ادريس عاشور٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٥سمر نادى عادل عبد الغفار٢١ لغات و ترجمه
٣٠سمرال علي السيد سماحه٢٢ حقوق 
٢٤سميحه عبدالعال يونس بخيت٢٣ حقوق 
٢٢سميحه مدحت عبد المنعم ممدوح٢٤ اداب
٢٧سمير احمد محمد سيد احمد٢٥ حقوق 
٢٩سمير حسني عبدالمتجلي علي٢٦ حقوق 
٣٠سمير زغلول عيسى جرجس٢٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ٢١٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٩سمير عبد الباسط عبد المنعم على٢٨ حقوق 
٢٨سمير عصام محمد عطيه٢٩ حقوق 
٢٥سمير عمر احمد عبدالمنعم٣٠ نظم معلومات 
٢٣سمير محمد صديق لبيب٣١ حقوق 
٢٧سميره محمد محمود عفيفي٣٢ حقوق 
٢٢سميه احمد ابوالنور سكران٣٣ حقوق 
٢٢سميه دياب حسن همام٣٤ حقوق 
٢٤سميه عاطف عباس على مقبل٣٥ خدمه اجتماعيه
٢٨سميه مجاهد محمد مجاهد٣٦ اداب
٢٧سناء محمد خنيزي محمد٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٤سندس فاروق السيدطعيمه٣٨ حقوق 

صفحة ٢١٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٣سنوسي السيد محمود خليفه١ بكالوريوس تجارة
٣٠سنيه محمد فتحي محمد٢ حقوق 
٣١سهام سعد محمد سند٣ اداب
٣١سهام سمير محمد ناجيه٤ اداب
٣٠سهام عطيه السيد عطيه٥ حقوق 
٢٣سهر عبد العاطى صالح عبد العاطى٦ السن
٢٩سهى مراد خليل محمد غريب٧ خدمه اجتماعيه
٢٩سهير احمد سمير ابراهيم٨ اداب
٢٧سهير عبدالواحد عبدالوارث عبدالواحد٩ حقوق 

٢٢سهير محمد علي فرغلي١٠ حقوق 
٢٢سهيله هشام ابراهيم محمد١١ خدمه اجتماعيه
٢٣سهيله يسري سيد محمد١٢ حقوق 
٣٠سوزان حماده امام ابراهيم١٣ خدمه اجتماعيه
٢٤سوزان رمضان عبد الباقى على١٤ اداب
٣١سوزان يونس عثمان يونس١٥ زراعة
٣١سوسن السيد موسى السيد١٦ خدمه اجتماعيه
٢٧سوسن على اسماعيل على١٧ خدمه اجتماعيه
٢٨سيد ابراهيم سيد عبدالكامل١٨ حقوق 
٢٦سيد احمد عبد الغنى بريك١٩ حقوق 
٢٥سيد احمد عبدالحميد عبدالحليم٢٠ شريعه و قانون
٢٥سيد جمال محمد عبدالفتاح٢١ حقوق 
٢٩سيد حسام سيد بدوى٢٢ اداب
٢٨سيد حسن سيد عبدالحافظ٢٣ حقوق 
٢٨سيد رمضان بهنس سيد٢٤ حقوق 
٣٠سيد رمضان حسن محمد٢٥ اداب
٣٠سيد سعيد عويس عويس٢٦ خدمه اجتماعيه
٢٧سيد سمير السيد محمد٢٧ حقوق 

صفحة ٢١٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥سيد سمير السيد محمد٢٨ حقوق 
٢٥سيد سيد ابو الفتوح واصلي٢٩ حقوق 
٣١سيد شعبان عبدالفتاح محمد٣٠ حقوق 
٢٦سيد عادل توفيق عبدالجليل٣١ حقوق 
٢٩سيد عامر عبدالحميد عبدالمنعم٣٢ حقوق 
٢٣سيد عبدالستار سيد محمود٣٣ حقوق 
٢٤سيد علي زكي عبدالحميد٣٤ حقوق 
٢٩سيد على على درويش٣٥ حقوق 
٢٨سيد عيد سيد جعفر٣٦ نظم معلومات 
٣٢سيد فرج مرسي فرج٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٤سيد قطب سيد قطب٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ٢١٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٨سيد مبروك سالم محمد١ اداب
٢٥سيد محمد الصغير سيد٢ زراعة
٢٨سيد محمد حسين رشوان٣ شريعه و قانون
٢٧سيد محمد سيد احمد عثمان٤ حقوق 
٢٤سيد محمد سيد حسن٥ حقوق 
٢٨سيد محمد سيد محمد٦ نظم معلومات 
٢٧سيد محمد محمد عزت٧ حقوق 
٢٩سيد محمود سيد ابوالعال٨ حقوق 
٣١سيد مصطفى عبدالمطلب سيد٩ نظم معلومات 

٢٥سيد ممدوح مصطفى عبد الرحمن١٠ حقوق 
٢٥سيده جمال خلف مهران١١ حقوق 
٢٨سيف االسالم احمد عباس١٢ حقوق 
٣٠شادى احمد اسماعيل حسنين١٣ خدمه اجتماعيه
٢٦شادي امين محمد محمد١٤ حقوق 
٢٧شادى حسن عمر مصطفى١٥ نظم معلومات 
٢٥شادى شعبان عبدالظاهر محمد١٦ نظم معلومات 
٢٩شادي عادل عبدالفتاح محمد١٧ حقوق 
٢٧شادى عبد الغفور محمد احمد١٨ اداب
٢٥شادي ماجد فؤاد محمد صالح١٩ بكالوريوس تجارة
٣٠شادى يحيي عبد المجيد قرنى٢٠ بكالوريوس تجارة
٣٠شاكر احمد شاكر احمد٢١ حقوق 
٢٤شاهندا اسماعيل محمد اسماعيل٢٢ حقوق 
٢٦شاهندا جمال محمود السيد٢٣ حقوق 
٣٠شاهندا سمير فتحي محمد٢٤ حقوق 
٢٤شاهيناز برهام عبد المنعم عبد الرحمن٢٥ حقوق 
٢٢شاهيناز حسن احمد عثمان٢٦ حقوق 
٣١شحاته محمد عبد الخالق فتح هللا٢٧ حقوق 

صفحة ٢١٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٨شدو حاتم محمد عبدالعزيز٢٨ حقوق 
٢٧شدوه جمال عزالرجال حسن٢٩ حقوق 
٣٠شديد احمد مصطفي مصطفي٣٠ حقوق 
٢٥شذى هانئ جمال الدين غنيم٣١ حقوق 
٢٧شرف عبدالفتاح احمد ابراهيم٣٢ نظم معلومات 
٢١شروق احمد ابوسريع ابوسريع٣٣ حقوق 
٢٢شروق احمد محمد علي٣٤ حقوق 
٢٣شروق احمد محمد كمال الدين٣٥ حقوق 
٢٣شروق سيد سيد احمد٣٦ حقوق 
٢٣شروق صالح الدين حسين على جبر٣٧ نظم معلومات 
٢٢شروق عبدالمجيد فتحي متولي٣٨ حقوق 

صفحة ٢١٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٩شروق عبده محمد محمد نعة هللا١ اداب
٢٤شروق مجدى على ابراهيم٢ اداب
٢٣شروق محمد ابو الهدى سليمان٣ حقوق 
٢٢شروق محمد عبد هللا محمد٤ السن
٢٤شروق محمد عبدالسالم السيد٥ خدمه اجتماعيه
٢٤شروق محمد نبوى محمود٦ اداب
٣٠شريف احمد رياض عبدالحميد٧ خدمه اجتماعيه
٣١شريف احمد سليمان حسن٨ حقوق 
٢٨شريف احمد عبدالعزيز حسن٩ حقوق 

٢٤شريف اشرف صالح عبدالغني١٠ حقوق 
٢٨شريف الدين رجب احمد عبدالهادي١١ بكالوريوس تجارة
٢٥شريف جمعه محمد مبروك١٢ حقوق 
٣٠شريف حسين محمد عشماوى١٣ نظم معلومات 
٢٢شريف رضا حلمي محمد عثمان١٤ حقوق 
٢٥شريف سالم محمود عبدالفتاح١٥ نظم معلومات 
٢٤شريف سمير محمد الموجي مصطفي١٦ حقوق 
٢٧شريف شعبان السيد سليمان١٧ حقوق 
٣١شريف طلبه عبدالمنعم فضل١٨ نظم معلومات 
٢٩شريف عبدالجليل حسين عبدالجليل١٩ خدمه اجتماعيه
٢٥شريف عبدالرحيم ابوالمجد عبدالرحيم٢٠ شريعه و قانون
٢٦شريف عبدالعاطى ابراهيم عبدالعاطى٢١ نظم معلومات 
٢٨شريف عبدالعزيز فهمي حافظ٢٢ حقوق 
٢٧شريف عبدالمنعم عبدالحافظ محمد٢٣ نظم معلومات 
٣١شريف عبدالمنعم كامل جابر٢٤ نظم معلومات 
٣١شريف عبدالمنعم محمد محمد٢٥ حقوق 
٢٢شريف على حسين شحاتة٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٨شريف عماد الدين محمد يس٢٧ نظم معلومات 

صفحة ٢١٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣١شريف عمر محمد فتحي٢٨ حقوق 
٢٧شريف مجدي عبدالرحمن عبدالشافي٢٩ بكالوريوس تجارة
٣١شريف محروس شوقي عبدالحكيم٣٠ حقوق 
٢٧شريف محمد ابراهيم سيد٣١ بكالوريوس تجارة
٢٣شريف محمد ربيع ابراهيم٣٢ حقوق 
٢٨شريف محمد رفعت مفيد٣٣ حقوق 
٢٦شريف محمد عبدالسميع محمد٣٤ حقوق 
٣١شريف محمد عبدهللا محمد٣٥ حقوق 
٢٧شريف محمد محمد صفوت٣٦ حقوق 
٢٥شريف مدحت حسن السيد٣٧ حقوق 
٣٢شريف مرزوق عبد العظيم ابراهيم٣٨ اداب

صفحة ٢٢٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٠شريف مصطفى ابراهيم محمد١ نظم معلومات 
٣١شريف منصور محمد عبدالغفار٢ بكالوريوس تجارة
٢٥شريف منير حسن محمد٣ حقوق 
٢٧شريف وحيد مصطفي السروجي٤ بكالوريوس تجارة
٢٣شريف يحيى على عبدالعال٥ نظم معلومات 
٢٧شريفه السيد شريف محمد٦ شريعه و قانون
٣٠شريفه عبد الحفبظ احمد٧ خدمه اجتماعيه
٢٢شرين ابراهيم عبدالرحمن محمد٨ حقوق 
٢٤شرين حسن عبد المنعم محمود٩ بكالوريوس تجارة

٣١شرين عبدالفتاح حسن عبدالفتاح١٠ نظم معلومات 
٢٧شرين محمدين احمد حسين١١ السن
٢٣شرين محمود حسين عبد المقصود١٢ اداب
٣٠شرين يحيى محمود محمد صالح١٣ حقوق 
٢٢شريهان اشرف زكي السيد١٤ حقوق 
٢٧شريهان محمود عبدالمنعم حميدو١٥ حقوق 
٢٨شعبان خالد جمعه احمد١٦ حقوق 
٢٩شعبان دردير عبدالفتاح محمد١٧ حقوق 
٢٥شفاء عبده محمود بيومى١٨ اداب
٢٤شهاب الدين شعبان عبدالفتاح محروس١٩ حقوق 
٢٩شهاب الدين عصام عباس٢٠ حقوق 
٢٥شهاب حسن فؤاد جرس٢١ خدمه اجتماعيه
٢٩شهندا محمد علي مصطفي٢٢ حقوق 
٢٣شهيره محمود فتحي محمد٢٣ حقوق 
٣٠شوقي احمد محمد قوره٢٤ حقوق 
٣٠شيرين عبدالغفار ابراهيم عبدالجليل٢٥ حقوق 
٢٩شيرين محمد محمد عبدالرحمن٢٦ حقوق 
٢٦شيرين محمد يوسف حسين٢٧ حقوق 

صفحة ٢٢١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٣شيرين هشام علي عباس٢٨ بكالوريوس تجارة
٣٠شيماء ابراهيم حسن ابراهيم٢٩ حقوق 
٢٩شيماء ابراهيم خميس عبدالسالم٣٠ حقوق 
٢٦شيماء ابراهيم محمود محمد٣١ اداب
٣٢شيماء ابوالعال سيد ابوالعال٣٢ حقوق 
٢٣شيماء احمد عبد الوهاب يس٣٣ السن
٢٦شيماء احمد عبدالحليم محمود عامر٣٤ حقوق 
٣٢شيماء احمد عصام عبدالعزيز٣٥ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٤شيماء احمد مجاهد الدرديرى٣٦ اداب
٢٩شيماء احمد محمد محمد٣٧ السن
٢٩شيماء احمد محمود محمود٣٨ حقوق 

صفحة ٢٢٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٢شيماء اسعد ابراهيم محمد١ حقوق 
٢٩شيماء اسماعيل عبد الحميد محمد٢ اداب
٢٩شيماء البدري السقطي محمد٣ حقوق 
٢٢شيماء الزيادي ابوالعنين االزمازي٤ حقوق 
٢٨شيماء السيد عبد الحى السيد٥ خدمه اجتماعيه
٣١شيماء السيد محمود السيد٦ حقوق 
٢٨شيماء جمعه محمود حسين٧ حقوق 
٣١شيماء حامد محمد حامد٨ نظم معلومات 
٢٥شيماء حسن محمد محمد٩ اداب

٣٢شيماء حسين اسماعيل محمد١٠ اداب
٣٢شيماء حسين عبد المنعم ابو زيد١١ اداب
٢٦شيماء حسين كامل احمد١٢ حقوق 
٢٦شيماء خيري السعيد محمد١٣ حقوق 
٢٤شيماء خيرى السيد محمد١٤ بكالوريوس تجارة
٢٩شيماء رجب زكي يوسف١٥ حقوق 
٢٧شيماء رضا محمود طلبه١٦ حقوق 
٢٦شيماء زكريا بيومى ابراهيم١٧ حقوق 
٢٣شيماء زكريا محمد محمود١٨ حقوق 
٢٣شيماء زناتي احمد محمد١٩ حقوق 
٣٠شيماء سعد احمد قرنى٢٠ نظم معلومات 
٢٤شيماء سعد خليفه حسن٢١ حقوق 
٢٥شيماء سعد فراج سليمان٢٢ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٤شيماء سعيد سيد عبده برعى٢٣ حقوق 
٢٨شيماء سعيد على محمد٢٤ خدمه اجتماعيه
٣٢شيماء سيد محمد احمد٢٥ حقوق 
٢٤شيماء سيد محمد على٢٦ ادارة و سكرتاريه
٢٨شيماء سيد محمد علي٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢٢٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٧شيماء شريف عبد المنعم سالمه٢٨ خدمه اجتماعيه
٣٠شيماء شعبان مهنى عبد المولى٢٩ خدمه اجتماعيه
٣٢شيماء صابر محمد محمد٣٠ خدمه اجتماعيه
٢٥شيماء صالح حنفي محمد٣١ حقوق 
٢٣شيماء عاطف محمود حسن٣٢ اداب
٢٣شيماء عاطف ياسين ابراهيم٣٣ بكالوريوس تجارة
٣١شيماء عبد الرازق حسن عثمان٣٤ ادارة و سكرتاريه
٢٧شيماء عبد ربه فرج السيد٣٥ نظم معلومات 
٢٢شيماء عبدالحميد خليل عبدالحميد٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٥شيماء عبدالمعطي حامد عطيه٣٧ حقوق 

صفحة ٢٢٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥شيماء عزت عباس عبد العزيز١ حقوق 
٢٥شيماء عزت محمد صالح٢ بكالوريوس تجارة
٢٢شيماء عزمي عويس محمد٣ حقوق 
٢٨شيماء عطا محمدى محمود٤ اداب
٢٤شيماء عالء الدين محمدمحمد عفيفي٥ حقوق 
٢٩شيماء عالء الدين نظمي مصطفي٦ حقوق 
٢٧شيماء على اسماعيل محمود٧ خدمه اجتماعيه
٢٩شيماء على محمد على حسين٨ نظم معلومات 
٢٨شيماء عيد شحاته حماد٩ حقوق 

٣٢شيماء فاروق عبدالحميد مصيلحى١٠ خدمه اجتماعيه
٣٢شيماء فتحي احمد محمد احمد١١ حقوق 
٣٠شيماء فرج احمد حجازي١٢ حقوق 
٢٧شيماء فرغلى عبدالسالم سيد١٣ خدمه اجتماعيه
٣٢شيماء فهمى عبد الغنى مصطفى١٤ السن
٣٢شيماء كمال عبد المجيد الشربجى١٥ اداب
٢٦شيماء مجدي ابراهيم جمعه١٦ حقوق 
٢٦شيماء محروس محمد جوده١٧ زراعة
٢٦شيماء محسن فتحى محمد١٨ بكالوريوس تجارة
٢٨شيماء محمد اسماعيل عبدالحليم١٩ خدمه اجتماعيه
٢٦شيماء محمد حسن حنفى٢٠ زراعة
٢٩شيماء محمد حسن شحاته٢١ خدمه اجتماعيه
٣٠شيماء محمد حسن عثمان٢٢ حقوق 
٢٥شيماء محمد خلف السوقى٢٣ خدمه اجتماعيه
٢٧شيماء محمد عبد الفتاح محمد٢٤ زراعة
٢٥شيماء محمد عبدالحميد احمد٢٥ حقوق 
٢٤شيماء محمد عبدالمحسن عبد العزيز٢٦ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٦شيماء محمد علي محمد٢٧ حقوق 

صفحة ٢٢٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣١شيماء محمد قطب علي٢٨ حقوق 
٣٢شيماء محمد كامل رفاعى٢٩ نظم معلومات 
٢٥شيماء محمد كمال عبدالفتاح٣٠ حقوق 
٢٤شيماء محمد محمد ابوالليل٣١ حقوق 
٢٤شيماء محمد محمد عثمان٣٢ حقوق 
٣٠شيماء محمد هشام محمد٣٣ خدمه اجتماعيه
٢٨شيماء محمود عابدين حسن٣٤ اداب
٢٧شيماء محمود عبدالرازق الدمرداش٣٥ حقوق 
٢٥شيماء محمود عبدالاله عبدالوارث٣٦ حقوق 
٣٠شيماء محمود محمد عبدالرحمن٣٧ خدمه اجتماعيه
٣٢شيماء محمود محمد محمد عبدالسالم٣٨ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢٢٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٣شيماء مصطفي محمد عبده١ حقوق 
٢٩شيماء نجدي السيدرزق٢ حقوق 
٢٢شيماء وحيد عدوي حسن٣ حقوق 
٢٧شيماء ياسر حسن عبد هللا٤ اداب
٢٧شيماء يسرى عبدهللا سعد فضل٥ تربيه
٢٧صابر ابوالخير صابر محمد علي٦ حقوق 
٢٧صابر احمد صابر احمد اسماعيل٧ حقوق 
٢٣صابر ربيع احمد محمد٨ زراعة
٢٣صابر سيد حنفي سيد٩ حقوق 

٣٠صابر عبدالعزيز عبدالباقى عبدالعزيز١٠ خدمه اجتماعيه
٢٤صابر عبدهللا عبداللطيف عبدالجيد١١ حقوق 
٢٦صابرين سيد شاكر عبد الصمد١٢ السن
٢٣صابرين عزت عباس عبد العزيز١٣ اداب
٢٤صابرين محمد عبدالمجيد حسن١٤ حقوق 
٣٠صادق محمود صادق محمود١٥ شريعه و قانون
٢٣صارة حسين ابراهيم عبد المنعم١٦ زراعة
٣٢صافيناز عبدالهادى السيد عبدالهادى١٧ شريعه و قانون
٢٨صالح سعد سيد حسين١٨ شريعه و قانون
٢٩صالح محمد صالح الشاذلى١٩ حقوق 
٢٩صباح السيد عبد العظيم الفيومى٢٠ بكالوريوس رقابه جودة 
٢٢صباح حموده حموده شلبى٢١ بكالوريوس تجارة
٢٩صباح درويش محمد على٢٢ شريعه و قانون
٣٠صباح شعبان احمد مرسى٢٣ اداب
٢٧صبح نعيم صبح سيد٢٤ حقوق 
٢٣صبرى حمدى فيصل ابو زيد٢٥ حقوق 
٢٢صبري محمود محمد احمد٢٦ حقوق 
٢٧صدام حسين حسن حسانين٢٧ حقوق 

صفحة ٢٢٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤صدام ممدوح فهمي بيومي٢٨ حقوق 
٢٦صفاء ابراهيم احمد محمد٢٩ خدمه اجتماعيه
٢٨صفاء احمد محمود عبدالشافي٣٠ حقوق 
٢٩صفاء اسماعيل عبد العظيم اسماعيل صالح٣١ اداب
٢٨صفاء حسن عبدالغني حسن٣٢ حقوق 
٢٦صفاء حمدى محمد احمد٣٣ زراعة
٢٧صفاء رمضان طلب على٣٤ خدمه اجتماعيه
٢٣صفاء سيد احمد علي٣٥ حقوق 
٢٨صفاء شعبان حسن عبد الصمد٣٦ اداب
٢٥صفاء عبدالمنعم ابراهيم٣٧ خدمه اجتماعيه
٢٨صفاء عزت سيد محمد٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ٢٢٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٨صفاء محمد بهجت محمد رشاد١ بكالوريوس تجارة
٣١صفاء محمد ثابت احمد٢ زراعة
٢٥صفاء محمود محمد خليل٣ بكالوريوس تجارة
٣٠صفاء مصطفى لبيب محمد٤ خدمه اجتماعيه
٢٤صفوت ابو السعود ابراهيم ابو السعود٥ زراعة
٢٥صفوت رمضان عبدالفضيل جلول٦ حقوق 
٣١صفوت صالح صالح محمد٧ حقوق 
٣٢صالح الدين حسن صالح عبد الجواد٨ بكالوريوس تجارة
٢٦صالح الدين حسين محمد مصطفى٩ بكالوريوس تجارة

٢٨صالح الدين عبدالفتاح صالح الدين محمد١٠ خدمه اجتماعيه
٢٥صالح حسن محمد خالد١١ حقوق 
٢٨صالح حسينى مصطفى عبد الجواد١٢ حقوق 
٢٧صالح سالم احمد عبدالسيد١٣ نظم معلومات 
٢٥صالح عبدالعاطى صالح الدين سعد١٤ خدمه اجتماعيه
٢٤صالح عبدالمحسن محمد محمد ابراهيم١٥ خدمه اجتماعيه
٢٣صالح عالء الدين محمد محمود١٦ حقوق 
٣٠صالح قطب عبدالرحمن قناوى١٧ شريعه و قانون
٢٩صالح نبيل امام امام١٨ شريعه و قانون
٢٥ضحى احمد محمد عمار١٩ اداب
٢٣ضحى حمدى عبده هالل٢٠ السن
٢٤ضحي شعبان رمضان شعبان٢١ حقوق 
٢٩ضحى على عبد العزيز محمد٢٢ اداب
٢٢ضحى عمرو عبد الحميد احمد٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٨ضحى محمود محمد عبد العزيز٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٣ضياء الدين كريم جابر عبدالمقصود٢٥ حقوق 
٢٦ضياء الدين محمد فؤاد على على٢٦ اداب
٣٠ضياء سمير غازى محمد٢٧ زراعة

صفحة ٢٢٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٠ضياء عبدالوهاب احمد االدغم٢٨ حقوق 
٢٩طارق ابراهيم شوقي ابراهيم٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٣طارق ابراهيم محمد حسين٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٨طارق ابو زيد فؤاد عبدالمحسن٣١ حقوق 
٢٨طارق احمد عبدالغني عبدهللا٣٢ حقوق 
٢٤طارق احمد علي احمد٣٣ حقوق 
٢٣طارق حسام الدين بكري السيد٣٤ حقوق 
٢٥طارق حساني محمد محمود٣٥ حقوق 
٢٩طارق حسني كمال احمد٣٦ حقوق 
٢٤طارق عبد الرحيم محمد سناده٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٧طارق عبدالمنعم محروس ابراهيم٣٨ حقوق 

صفحة ٢٣٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣١طارق عبده شحاته حسانين١ خدمه اجتماعيه
٢٢طارق عطوه سعد عطوه النجار٢ حقوق 
٣٢طارق على ابراهيم على٣ نظم معلومات 
٣٢طارق علي امين محمد٤ حقوق 
٢٨طارق محمد احمد احمد٥ حقوق 
٢٦طارق محمد عبدالنبى محمود٦ نظم معلومات 
٣٢طارق محمد فؤاد طه٧ نظم معلومات 
٢٥طارق محمد محمود عباس٨ حقوق 
٢٥طارق محمود غانم خليفة٩ زراعة

٢٥طارق مدحت حامد نصير١٠ حقوق 
٣١طارق مصطفى عبد العال حسن١١ زراعة
٢٩طارق مكرم رحومه عبدالجواد١٢ حقوق 
٢٧طارق هاشم عبد الموجود هاشم١٣ خدمه اجتماعيه
٢٥طالون منيع فرج عبدالحليم١٤ حقوق 
٢٨طاهر ابوزيد عبدالجواد عبدالرازق١٥ حقوق 
٣١طاهر شعبان سيد عبدهللا١٦ حقوق 
٣٢طاهر عبدالحكيم احمد عبدالعال١٧ شريعه و قانون
٢٧طاهر عبده احمد حسين١٨ حقوق 
٢٨طاهر على حامد محمد١٩ خدمه اجتماعيه
٢٨طاهر فتحي سيد سعداوي٢٠ حقوق 
٢٤طاهر محمود مصطفي الجيار٢١ حقوق 
٢٧طاهر وطني عبدالحميداحمد٢٢ حقوق 
٢٢طراق سيد خليفه سيد٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٤طلبه عصام طلبه شعبان٢٤ حقوق 
٢٨طلعت صالح عبدالرحيم عبدالعزيز٢٥ حقوق 
٣٠طه احمد ابراهيم احمد٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٦طه احمد طه محمد٢٧ حقوق 

صفحة ٢٣١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٩طه احمد عبدالجواد طه٢٨ حقوق 
٢٨طه احمد محمد عبدالتواب٢٩ خدمه اجتماعيه
٢٧طه حسين محمد محمد علي٣٠ حقوق 
٣٠طه حنفي محمود محمد٣١ حقوق 
٢٣طه حيسن السيد عبدالمعز٣٢ حقوق 
٢٩طه رمزى راتب حسن٣٣ نظم معلومات 
٣٢طه سيد طه عبدالهادي٣٤ حقوق 
٢٥طه طه محمد حماد٣٥ حقوق 
٣٠طه عبدالحميد على دردير٣٦ شريعه و قانون
٣٢طه على حسن محمود٣٧ اداب
٣٠طه على طه الخضرى٣٨ اقتصاد وعلوم سياسيه

صفحة ٢٣٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٤طه فرج محمود عبد العال١ بكالوريوس تجارة
٢٦طه محمد عاطف فؤاد٢ حقوق 
٢٩طه محمد عبداللطيف مرسي٣ حقوق 
٣١عائشه عبد اللطيف محمود عبد اللطيف٤ ادارة و سكرتاريه
٢٦عادل ابراهيم شحاته محمد٥ بكالوريوس تجارة
٢٦عادل شعيب عبد الحميد امين٦ نظم معلومات 
٢٤عادل طه محمد حميده٧ حقوق 
٢٦عادل عبد هللا امين يوسف٨ لغات و ترجمه
٢٨عادل عبدالحميد عبدالهادي عبدالحميد٩ حقوق 

٢٨عادل عبدالرحمن محمود احمد١٠ حقوق 
٢٦عادل عبدالظاهر عبدالفتاح محمود١١ حقوق 
٢٤عادل عماد صبحى شبل١٢ حقوق 
٢٢عادل محمد احمد على١٣ خدمه اجتماعيه
٢٧عادل محمد احمد فوده١٤ حقوق 
٢٨عادل محمد رزق ابراهيم ندا١٥ شريعه و قانون
٢٩عادل محمد عبدالتواب محمد١٦ خدمه اجتماعيه
٣٠عادل محمد محمد اسماعيل١٧ خدمه اجتماعيه
٢٥عادل محمود محمد عبدالرحمن١٨ حقوق 
٢٥عادل ناصر محمد عبدالرحمن١٩ نظم معلومات 
٢٤عادل يحيى محمد مدبولى٢٠ اداب
٣٠عاشور عبد المنعم محمد محمد٢١ حقوق 
٢٨عاصم احمد بدوى احمد٢٢ حقوق 
٢٥عاصم عبدالباسط السيد ابوالمجد٢٣ حقوق 
٢٥عاصم محمد احمد عبداللطيف٢٤ شريعه و قانون
٢٩عاصم مصطفى احمد حامد٢٥ خدمه اجتماعيه
٢٦عاطف احمد محمود احمد٢٦ حقوق 
٢٦عاطف على طه حسن٢٧ اداب

صفحة ٢٣٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦عاطف محمد محمد سيف النصر٢٨ حقوق 
٢٩عاطف محمود سيد عبد المجيد٢٩ اداب
٢٥عاطف محمودسيد احمد جمعه٣٠ حقوق 
٣٠عاليه محمد عبده حسن٣١ حقوق 
٣٠عامر عيد جابر على٣٢ اداب
٣٠عامر محمد والي محمد٣٣ حقوق 
٢٣عايده شعبان عبد الجابر شيمى٣٤ حقوق 
٢٦عباس ابوالعال عباس٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٩عباس سعد عباس قناوي٣٦ حقوق 
٢٨عبد البارى سعيد عبد البارى حسن٣٧ زراعة
٢٥عبد التواب محمد عبد هللا٣٨ شريعه و قانون

صفحة ٢٣٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥عبد الحكيم عبد الفتاح عبد الحكيم١ بكالوريوس تجارة
٢٦عبد الحليم محمود سليمان عبد السالم٢ زراعة
٣٠عبد الحميد السيد محمد سالمة٣ بكالوريوس تجارة
٢٥عبد الحميد محمد فتحى زياده٤ نظم معلومات 
٢٥عبد الخالق عادل عبد الخالق عاشور٥ اداب
٢٤عبد الرحمن احمد عيد احمد٦ نظم معلومات 
٢٤عبد الرحمن حسين سيد مرزوق شابور٧ اداب
٢٦عبد الرحمن سامى فتحتى محمد٨ لغات و ترجمه
٢٣عبد الرحمن سيد خليل محمد٩ السن

٢٦عبد الرحمن سيد عبد الرحمن على١٠ اداب
٢٤عبد الرحمن صالح فوزى١١ حقوق 
٢٥عبد الرحمن عباس الحسينى محمد١٢ لغات و ترجمه
٢٤عبد الرحمن لطفى احمد عويس١٣ زراعة
٢٦عبد الرحمن محمد حسن دهب١٤ بكالوريوس تجارة
٢٧عبد الرحمن محمد ربيع عبداللطيف١٥ شريعه و قانون
٢٦عبد الرحمن محمد عاطف سعد عباس١٦ حقوق 
٢٦عبد الرحمن محمود صابر محمد١٧ حقوق 
٢٤عبد الرحمن هالل عبد الجليل عبد الحافظ١٨ زراعة
٢٨عبد الرحيم عمر عبد الرحيم العقبى١٩ حقوق 
٢٥عبد السالم عبد النبى عتريس عبد السالم٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٤عبد الظاهر ابراهيم عبد الظاهر ابراهيم٢١ حقوق 
٢٩عبد العزيز احمد نعمت عبد العزيز٢٢ خدمه اجتماعيه
٢٤عبد العزيز جمال عبد العزيز النقيب٢٣ حقوق 
٢٥عبد العزيز حلمى اسماعيل محمود٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٧عبد العزيز سمير عبد البارى٢٥ اداب
٣٠عبد العزيز سيد محمد محمد٢٦ حقوق 
٢٢عبد العزيز عادل عبد الرحيم برهام٢٧ حقوق 

صفحة ٢٣٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٩عبد العزيز على عبدالعزيز محمد٢٨ شريعه و قانون
٢٣عبد العزيز محمد عبد العزيز عبد المجيد٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٣عبد اللطيف شوقى عبد اللطيف محمود٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٩عبد اللطيف كرم طه عبد الخالق٣١ بكالوريوس تجارة
٢٣عبد هللا جمال عباس على٣٢ حقوق 
٢٦عبد هللا عيد سالمة مبروك موسى٣٣ حقوق 
٣٠عبد هللا محمد جاب هللا عوض٣٤ شريعه و قانون
٢٤عبد هللا محمد محمد عبد هللا٣٥ حقوق 
٢٦عبد هللا مرادش عبد الرحمن مرادش٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٤عبد المجيد محسن عبدالمجيد محمد٣٧ نظم معلومات 
٢٦عبد المسيح فايق عبد المسيح دوس٣٨ لغات و ترجمه

صفحة ٢٣٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٨عبد المنعم عبد الرحمن محمد عطا١ شريعه و قانون
٣٢عبد النبى محمد عبدهللا٢ خدمه اجتماعيه
٣١عبد الواحد احمد محمد عبد اللطيف٣ شريعه و قانون
٢٦عبدالؤف حامد عبدالرؤف عبدالمجيد٤ حقوق 
٢٥عبدالبارى السبع على سليمان٥ شريعه و قانون
٢٣عبدالباقي احمد عبدالباقي عبدالقادر٦ حقوق 
٢٧عبدالباقى محفوظ السيد عبدالباقى٧ شريعه و قانون
٣١عبدالجواد محمد عبدالحميد مصطفي٨ حقوق 
٢٨عبدالحليم رفعت احمد عبدالحليم٩ بكالوريوس تجارة

٣١عبدالحميد سالمه عبدالحميد ابراهيم١٠ تربيه
٢٥عبدالحميد على محمد على١١ شريعه و قانون
٢٣عبدالحميد محمود محمد ابراهيم١٢ حقوق 
٢٩عبدالحميد ناجي عبدالحميد فتيان١٣ حقوق 
٢٤عبدالحميد نادى عبدالحميد سالم١٤ خدمه اجتماعيه
٢٧عبدالخالق السيد عبدالحميد عمر١٥ حقوق 
٢٦عبدالرازق محمد عبدالحميد عطوه١٦ حقوق 
٢٨عبدالرحمن ابراهيم المتولى محمد١٧ نظم معلومات 
٢٢عبدالرحمن ابراهيم انور محمد١٨ حقوق 
٢٦عبدالرحمن ابو المكارم عبدالرحمن محمد١٩ خدمه اجتماعيه
٢٤عبدالرحمن احمد حسين الزنيني٢٠ حقوق 
٢٣عبدالرحمن احمد عبدالاله احمد٢١ حقوق 
٢٨عبدالرحمن احمد عليان على٢٢ خدمه اجتماعيه
٢٣عبدالرحمن اشرف محمد علي٢٣ حقوق 
٢٢عبدالرحمن باسم محمد فوزالدين٢٤ حقوق 
٢٦عبدالرحمن جمال محمد حميده٢٥ نظم معلومات 
٢٣عبدالرحمن حمدي زعفراني ابوالعباس٢٦ حقوق 
٢٤عبدالرحمن حمدى عبدالرحمن سعد٢٧ نظم معلومات 

صفحة ٢٣٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٤عبدالرحمن خالد محمود مختار٢٨ حقوق 
٢٤عبدالرحمن رجب عبدالنبي عاشور٢٩ حقوق 
٢٧عبدالرحمن رفعت سيد محمد٣٠ حقوق 
٢٢عبدالرحمن زكريا سعيد سيد٣١ حقوق 
٢٦عبدالرحمن سمير بدر ابراهيم٣٢ شريعه و قانون
٢٤عبدالرحمن عارف الشريف محمد٣٣ حقوق 
٢٦عبدالرحمن عامر عبدهللا علي٣٤ حقوق 
٢٤عبدالرحمن عبدالناصر جبرتي عبدالواحد٣٥ حقوق 
٢٦عبدالرحمن عزت عبدالحميد عبدالعظيم٣٦ حقوق 
٣٠عبدالرحمن علي عبدالرحمن علي٣٧ حقوق 
٢٥عبدالرحمن فتحي عبدالرحمن عبدالواحد٣٨ حقوق 

صفحة ٢٣٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥عبدالرحمن مجاهد غياض صالحين١ حقوق 
٢٧عبدالرحمن مجدي رشاد علي٢ حقوق 
٢٣عبدالرحمن مجدي عبدالدايم محمد٣ حقوق 
٢٦عبدالرحمن مجدي كامل محمد٤ حقوق 
٣٠عبدالرحمن مجدى محمد السيد٥ نظم معلومات 
٢٥عبدالرحمن محسن كمال محمد٦ بكالوريوس تجارة
٢٣عبدالرحمن محمد سعيد احمد٧ حقوق 
٣٢عبدالرحمن محمد عبدالرحمن احمد٨ خدمه اجتماعيه
٢٦عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد٩ شريعه و قانون

٢٩عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد١٠ حقوق 
٣٠عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمود١١ خدمه اجتماعيه
٢٨عبدالرحمن محمد مصطفى اسماعيل١٢ شريعه و قانون
٢٤عبدالرحمن محمد ياسين علي١٣ حقوق 
٢٥عبدالرحمن وهبي علي حبيب١٤ بكالوريوس تجارة
٣٠عبدالرحمن يحي زيدان عتريس١٥ حقوق 
٢٨عبدالرسول عبدالرسول محمود حمد١٦ خدمه اجتماعيه
٢٧عبدالستار احمد عثمان احمد١٧ شريعه و قانون
٢٩عبدالستار شريف عبدالستارعبدالرازق١٨ حقوق 
٢٣عبدالسالم مسعد عبدالسالم حسين١٩ حقوق 
٣٢عبدالصادق تهامي عبدالصادق عبدهللا٢٠ حقوق 
٢٨عبدالعاطي يوسف عبدالعاطي عبدالمجيد٢١ حقوق 
٢٦عبدالعال عبدالرحيم مختار محمد٢٢ حقوق 
٢٨عبدالعزيز احمد عبدالعزيز اسماعيل٢٣ نظم معلومات 
٢٥عبدالعزيز سيد احمد محمود٢٤ نظم معلومات 
٢٧عبدالعزيز سيد عبدالعزيز نجم٢٥ نظم معلومات 
٢٤عبدالعزيز عثمان سعودي احمد٢٦ حقوق 
٢٦عبدالعزيز على جميل خطاب٢٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ٢٣٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٤الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٣عبدالعزيز على حسن العطار٢٨ شريعه و قانون
٢٨عبدالعزيز كمال عبد العزيز محمد٢٩ خدمه اجتماعيه
٢٤عبدالعزيز مصطفى عبدالعزيز محمود٣٠ حقوق 
٢٦عبدالعظيم عربي عبدالعظيم عبدالمجيد٣١ حقوق 
٢٥عبدالعليم طلعت عبدالعليم طلبه٣٢ حقوق 
٢٦عبدالفتاح احمد عبدالفتاح احمد٣٣ حقوق 
٢٥عبدالفتاح عاشور عباس طنطاوي٣٤ حقوق 
٢٥عبدالفتاح فكري عبدالفتاح ابراهيم٣٥ حقوق 
٢٨عبدالفتاح محمد خليل السيد٣٦ حقوق 
٢٤عبدالفتاح وحيد عبدالفتاح محمد٣٧ حقوق 

صفحة ٢٤٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣عبداللطيف محمد عبدالحكيم حامد١ تجاره محاسبه
٢٥عبدهللا احمد محمد فتحى الشريف٢ تجاره محاسبه
٢٨عبدهللا ماهر على حسن٣ تجاره محاسبه
٢٨عبدالمنعم محمد عبدالمنعم بيومى٤ تجاره محاسبه
٢٧عبير احمد محمد هنيدى٥ تجاره محاسبه
٢٨عبير حسنى حسين عبد المولى٦ تجاره محاسبه
٢٦عبير سعيد عبد القادر عبد الغفار٧ تجاره محاسبه
٢٢عبير عبد المعطى عبد المعطى جوده٨ تجاره محاسبه
٣٢عبير محمد عبدالرحمن عبدالفتاح٩ تجاره محاسبه

٢٦عبير محمد فتحى بدر١٠ تجاره محاسبه
٢٧عرفات محمد عبد الجواد ابو عسكر١١ تجاره محاسبه
٢٤عز الدين احمد على احمد١٢ تجاره محاسبه
٢٦عزت عيد خليفه عبدالحليم١٣ تجاره محاسبه
٢٩عزت مختار احمد فرج١٤ تجاره محاسبه
٢٧عزه سيد عبد القادر حسنين١٥ تجاره محاسبه
٢٦عزه عز احمد عباس١٦ تجاره محاسبه
٢٤عزيزه محسن عبد القادر ابراهيم١٧ تجاره محاسبه
٢٣عشرى احمد عشرى سيد١٨ تجاره محاسبه
٣٠عصام السعيد احمد نجم١٩ تجاره محاسبه
٢٤عصام خليفه عبدالحميد على٢٠ تجاره محاسبه
٢٥عصام سيف النصر عبدالوهاب ضيف هللا٢١ تجاره محاسبه
٢٤عصام لطفى كامل هابيل٢٢ تجاره محاسبه
٣٠عصام ماهر محمد عبد الصادق٢٣ تجاره محاسبه
٢٨عصام محمد السيد ابراهيم كشك٢٤ تجاره محاسبه
٢٥عصام محمود سيد محمد٢٥ تجاره محاسبه
٢٨عطيه عاطف عطيه بركات٢٦ تجاره محاسبه
٢٣عفاف رأفت حسن محمد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٢٤١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٨عفاف فرحان محمد محمود٢٨ تجاره محاسبه
٢٧عفيفى محمود عفيفى سليم٢٩ تجاره محاسبه
٢٤عال بركات عبد العال احمد٣٠ تجاره محاسبه
٢٤عال سمير عبد الراضى حسين٣١ تجاره محاسبه
٢٣عال عبد العزيز مدبولى اسماعيل٣٢ تجاره محاسبه
٢٨عال يوسف محمد احمد٣٣ تجاره محاسبه
٢٧عالء  عبدالغنى حافظ ابراهيم٣٤ تجاره محاسبه
٢٥عالء احمد منير  ابو شنب٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٢٤٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦عالء الدين جمال العربى حامد١ تجاره محاسبه
٣٠عالء الدين محمد عبد اللطيف الشريف٢ تجاره محاسبه
٢٥عالء حسين احمد عبد الدايم٣ تجاره محاسبه
٣٢عالء سعيد مندوه الشيمى٤ تجاره محاسبه
٣٢عالء سيد عبد الحميد فارس٥ تجاره محاسبه
٣٢عالء سيد عبد المحسن فارس٦ تجاره محاسبه
٢٥عالء سيد غريب عبد الواحد٧ تجاره محاسبه
٢٩عالء طارق شعبان احمد٨ تجاره محاسبه
٢٦عالء عادل سليمان مصطفى٩ تجاره محاسبه

٢٥عالء عيد ابو السعود احمد١٠ تجاره محاسبه
٢٥عالء محمد احمد شرف١١ تجاره محاسبه
٢٨على خضر على زيد١٢ تجاره محاسبه
٢٤على ربيع على رمضان١٣ تجاره محاسبه
٢٤على رضا على عليوه١٤ تجاره محاسبه
٢٨على سالم على سالم١٥ تجاره محاسبه
٢٥على صالح الدين على محمد١٦ تجاره محاسبه
٢٨على ضياء الدين على احمد١٧ تجاره محاسبه
٢٤على طلعت على محمود١٨ تجاره محاسبه
٢٣على عادل على ابراهيم١٩ تجاره محاسبه
٢٨على عبد الحليم على عبد الرحمن٢٠ تجاره محاسبه
٢٦على عبد القادر ابو طالب محمد٢١ تجاره محاسبه
٢٧على مجدى على محمد جوده٢٢ تجاره محاسبه
٣٢على محمد حسن السلمونى٢٣ تجاره محاسبه
٢٥على محمد على عماره٢٤ تجاره محاسبه
٢٤على محمد على محمد٢٥ تجاره محاسبه
٢٤على محمد على محمد٢٦ تجاره محاسبه
٢٦على محمد على معوض٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٢٤٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٣على محمد فرج زهير٢٨ تجاره محاسبه
٢٣على محمد محمد سلميان٢٩ تجاره محاسبه
٢٤على نصر احمد محمد٣٠ تجاره محاسبه
٣٠علياء حسين فاضل قبيص٣١ تجاره محاسبه
٢٤علياء رأفت فيصل رأفت٣٢ تجاره محاسبه
٢٣علياء عبد التواب حافظ خليل٣٣ تجاره محاسبه
٢٣علياء محمد السعيد احمد٣٤ تجاره محاسبه
٢٦عماد احمد زينهم شحات٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٢٤٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥عماد السيد عبدالغنى١ تجاره محاسبه
٢٥عماد امين السيد عبد العظيم٢ تجاره محاسبه
٢٥عماد حمدى عبد الخالق راضى٣ تجاره محاسبه
٣١عماد خالد فرج محمد٤ تجاره محاسبه
٢٨عماد سعد الدين عبدالرازق ابراهيم٥ تجاره محاسبه
٢٩عماد سالمه بدر بدراوى٦ تجاره محاسبه
٢٥عماد عادل محمد حسن٧ تجاره محاسبه
٣٠عماد عاطف محمد السيد٨ تجاره محاسبه
٣١عماد عبد الحليم احمد عثمان٩ تجاره محاسبه

٢٩عماد عبد الخالق عبد العزيز عيسى١٠ تجاره محاسبه
٣١عماد مبروك ابراهيم ناصف١١ تجاره محاسبه
٢٥عماد محمد عبد الحليم على١٢ تجاره محاسبه
٣١عماد محمد كمال منسى كراره١٣ تجاره محاسبه
٢٦عماد محمد محمد اسماعيل حسين١٤ تجاره محاسبه
٢٧عماد يسرى عبد الوهاب محمود١٥ تجاره محاسبه
٢١عمر ابراهيم عبد العزيز محمد١٦ تجاره محاسبه
٢٩عمر احمد عمر محمد١٧ تجاره محاسبه
٢٥عمر حسام الدين حمدى تمام١٨ تجاره محاسبه
٢٥عمر سمير معوض طه١٩ تجاره محاسبه
٢٣عمر سيد عبد الرحمن على٢٠ تجاره محاسبه
٢٦عمر عاطف على عبد الباقى٢١ تجاره محاسبه
٢٨عمر عبدالجواد رمزى عبدالرازق٢٢ تجاره محاسبه
٢٩عمر عبدالرؤف عبدالحميد حسن٢٣ تجاره محاسبه
٣٠عمر على عبد البر على٢٤ تجاره محاسبه
٢٥عمر فتحى رمضان محمد٢٥ تجاره محاسبه
٢٣عمر فوزى عبد الونيس شعبان٢٦ تجاره محاسبه
٢٨عمر فوزى مليجى محمد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٢٤٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٠عمر محمد عبد الرحيم محمد٢٨ تجاره محاسبه
٢٥عمر محمد عويس على٢٩ تجاره محاسبه
٢٦عمر وحيد عدوى حسن٣٠ تجاره محاسبه
٢٦عمرو احمد خطاب غانم٣١ تجاره محاسبه
٢٥عمرو احمد صالح الدين٣٢ تجاره محاسبه
٢٥عمرو اشرف ابراهيم معبد٣٣ تجاره محاسبه
٢٦عمرو انور على عبد الفتاح٣٤ تجاره محاسبه
٣٢عمرو بشير صالح محمد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٢٤٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٣عمرو جمال الدين ابراهيم صالح١ تجاره محاسبه
٢٦عمرو جمال محمدى عبدالرازق٢ تجاره محاسبه
٣٢عمرو حسن البنا صادق٣ تجاره محاسبه
٣١عمرو حسن الحسنى محمود٤ تجاره محاسبه
٢٤عمرو رجب محمد حسين٥ تجاره محاسبه
٢٣عمرو شحات عبد الجواد محمد٦ تجاره محاسبه
٢٩عمرو صالح طه عبدالمللك٧ تجاره محاسبه
٢٥عمرو صالح الدين امين عبدالكريم٨ تجاره محاسبه
٢٥عمرو عادل رؤوف عيش٩ تجاره محاسبه

٢٦عمرو عادل سعد حسين١٠ تجاره محاسبه
٢٤عمرو عاشور سيد سليمان١١ تجاره محاسبه
٢٩عمرو عاصم محمد محمد الشريف١٢ تجاره محاسبه
٢٥عمرو عامر عبد العزيز اسماعيل١٣ تجاره محاسبه
٢٦عمرو عبد الحليم على عبد الرحمن١٤ تجاره محاسبه
٢٨عمرو عبد الغنى عبد العزيز محمد١٥ تجاره محاسبه
٢٧عمرو عبد هللا ابراهيم١٦ تجاره محاسبه
٢٨عمرو عبد المعطى حامد الزيدى١٧ تجاره محاسبه
٢٦عمرو عبدلحكيم عبدالحليم حويلى١٨ تجاره محاسبه
٢٢عمرو على سلطان فرحات١٩ تجاره محاسبه
٢٦عمرو عيد طه امين٢٠ تجاره محاسبه
٢٦عمرو كرم مشرف السيد٢١ تجاره محاسبه
٣٢عمرو ماهر عمران عبد هللا٢٢ تجاره محاسبه
٢٨عمرو محمد احمد يوسف٢٣ تجاره محاسبه
٢٥عمرو محمد بدوى فرغلى٢٤ تجاره محاسبه
٣١عمرو محمد شكرى عثمان على٢٥ تجاره محاسبه
٢٦عمرو محمد محمود احمد٢٦ تجاره محاسبه
٢٩عمرو محمد محمود سليم٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٢٤٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٦عمرو محمد محمود عبد العال٢٨ تجاره محاسبه
٣٢عمرو محمود احمد احمد عطوه٢٩ تجاره محاسبه
٢٩عمرو ناصر مناع عبد الرحمن٣٠ تجاره محاسبه
٢٣عمرو يوسف رشوان ابراهيم٣١ تجاره محاسبه
٣١عوض عبدهللا حسين محمد٣٢ تجاره محاسبه
٢٢عيد على عيد ابراهيم٣٣ تجاره محاسبه
٢٤عيد محمد فؤاد على٣٤ تجاره محاسبه
٢٢غاده سلطان على جمعه٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٢٤٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٠غاده عبدهللا زكى على١ تجاره محاسبه
٢٤غاده فتحى كامل محمد٢ تجاره محاسبه
٢٦غاده محمد السيد احمد٣ تجاره محاسبه
٣٢غاده نبيل فوزى على٤ تجاره محاسبه
٢٤غنيم حسين محمود سيد٥ تجاره محاسبه
٢٢فاتن مجدى حسن يوسف٦ تجاره محاسبه
٣١فادى حنا قسطنطين حنا٧ تجاره محاسبه
٢٩فادى روبيل فرج هللا منسى٨ تجاره محاسبه
٢٧فادية منجود امام احمد٩ تجاره محاسبه

٣٢فاديه عبد هللا احمد مسعود١٠ تجاره محاسبه
٢٣فارس خالد راضى فهيم١١ تجاره محاسبه
٢٥فاروق فرنسيس سعيد بشاره١٢ تجاره محاسبه
٢٥فاطمة فتحى محمد عبد الغنى١٣ تجاره محاسبه
٢٤فاطمة محمد عبد العظيم مصطفى١٤ تجاره محاسبه
٢٣فاطمه بهاء الدين السيد البدوى١٥ تجاره محاسبه
٢٥فاطمه حسن سليمان عويس١٦ تجاره محاسبه
٢٧فاطمه راضى عاشور السيد١٧ تجاره محاسبه
٢٣فاطمه سيد محمد سيد١٨ تجاره محاسبه
٢٩فاطمه صابر كامل اسماعيل١٩ تجاره محاسبه
٢٦فاطمه عبد العظيم محمد ابراهيم٢٠ تجاره محاسبه
٢٨فاطمه عبد الكريم محمد الدرمرداش٢١ تجاره محاسبه
٢٢فاطمه على ابو العال عيسى٢٢ تجاره محاسبه
٢٨فاطمه عيد محمد عبد المحسن٢٣ تجاره محاسبه
٢٨فاطمه محمد حلمى امين٢٤ تجاره محاسبه
٢٦فاطمه محمد كمال محمد كمال٢٥ تجاره محاسبه
٢٤فاطمه نبيل فوزى على٢٦ تجاره محاسبه
٢٥فرج سعيد عبد الرحمن عبد الواحد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٢٤٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣١فرحات محمد على حسن٢٨ تجاره محاسبه
٢٤فلایر محمد سعيد ابراهيم٢٩ تجاره محاسبه
٢٨فلایر محمد سمير على٣٠ تجاره محاسبه
٢٧فهد حسن حنفى على الصاوى٣١ تجاره محاسبه
٣٢فهمى رجب محمد ابو خزيم٣٢ تجاره محاسبه
٣١فوزى رشوان فوزى سالمه٣٣ تجاره محاسبه
٢٤فوزيه على كامل سيد٣٤ تجاره محاسبه
٢٢فيروز جمال انور شلبى٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٢٥٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٣فيكتوريا وليم مكرم فورتنيه١ تجاره محاسبه
٢٨كامل عباس ابراهيم حسن٢ تجاره محاسبه
٢٥كرم احمد على جواشتى٣ تجاره محاسبه
٢٥كريستينا جمال شفيق كيرلس٤ تجاره محاسبه
٣٢كريم ابو اليزيد ابو اليزيد على٥ تجاره محاسبه
٢٧كريم احمد سيد احمد٦ تجاره محاسبه
٢٤كريم احمد عبد الحميد٧ تجاره محاسبه
٢٩كريم احمد عبدالحميد احمد٨ تجاره محاسبه
٢٥كريم احمد محمد احمد٩ تجاره محاسبه

٣٢كريم السيد عبد الحكيم السيد١٠ تجاره محاسبه
٢٧كريم جمال عبد الرحيم محمد١١ تجاره محاسبه
٢٨كريم جمال محمد حماده١٢ تجاره محاسبه
٢٦كريم جمعه صابر محمد١٣ تجاره محاسبه
٢٦كريم حماد حسن خليل١٤ تجاره محاسبه
٢٤كريم رجب السيد سيد احمد التراس١٥ تجاره محاسبه
٢٣كريم صالح الدين عبد الفتاح١٦ تجاره محاسبه
٢٦كريم طارق احمد عبدالواحد١٧ تجاره محاسبه
٢٢كريم طه مامون ابراهيم١٨ تجاره محاسبه
٢٩كريم عبد الحميد محمد عبد الرحمن١٩ تجاره محاسبه
٢٧كريم عبد الرحمن حسين اسماعيل٢٠ تجاره محاسبه
٢٦كريم عبدالحميد عبداللطيف على٢١ تجاره محاسبه
٢٥كريم عربى عبدالعظيم مبروك٢٢ تجاره محاسبه
٣١كريم على عبدالعزيز محمد٢٣ تجاره محاسبه
٣٠كريم كؤمن عبد هللا عبد الرحمن٢٤ تجاره محاسبه
٢٩كريم ماجد محمد ذكرى٢٥ تجاره محاسبه
٢٦كريم ماهر محمد محمد الشاهد٢٦ تجاره محاسبه
٢٣٢كريم محمد انور طه٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٢٥١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٢كريم محمد سالمه احمد٢٨ تجاره محاسبه
٢٥كريم محمد شوقى يوسف٢٩ تجاره محاسبه
٢٧كريم محمد صالح الدين محمد٣٠ تجاره محاسبه
٢٨كريم محمد فتحي السيد٣١ تجاره محاسبه
٢٥كريم محمد قرنى ابو الغيط٣٢ تجاره محاسبه
٢٧كريم محمد محمد عبدالعزيز٣٣ تجاره محاسبه
٣٠كريم مصطفى حسين محمد٣٤ تجاره محاسبه
٣٠كريم نصحى ابراهيم سيد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٢٥٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣١كريم يسرى محمد عطا١ تجاره محاسبه
٢٨كريمان مندوه محمد عامر٢ تجاره محاسبه
٣٢كريمه مختار غيطانى ابو العال٣ تجاره محاسبه
٢٦كمال على حسين على٤ تجاره محاسبه
٢٣كمال على مصطفى ابو الليل٥ تجاره محاسبه
٢٢كيرلس عبد هللا جريس عبد الشهيد٦ تجاره محاسبه
٢٤لبيب محمد لبيب احمد٧ تجاره محاسبه
٢٢لمياء عبدالفتاح حسنى عبدالفتاح٨ تجاره محاسبه
٢٣لمياء محمد عبد العزيز حسين٩ تجاره محاسبه

٢٩ليديا فوزى ابراهيم جرجس١٠ تجاره محاسبه
٢٣ليلى ماهر محمد دردير١١ تجاره محاسبه
٢٨مؤمن عصام الدين شحاته عبد العزيز١٢ تجاره محاسبه
٢٨مؤمن فتحى محمد عيد قناوى١٣ تجاره محاسبه
٢٤مؤمن وجيه اسماعيل السيد١٤ تجاره محاسبه
٢٦ماجد صالح عباس عويس١٥ تجاره محاسبه
٢٧ماجد محمد رجب شعبان١٦ تجاره محاسبه
٢٩ماجد محمود محمد عبد الباقى١٧ تجاره محاسبه
٢٥ماجد مالك لوقا كيرلس١٨ تجاره محاسبه
٢٥ماجى اسحق بساليوس ارمانيوس١٩ تجاره محاسبه
٢٢مارلين مالك يوسف بباوى٢٠ تجاره محاسبه
٢٢مارى عبد هللا عبد هللا جرجس٢١ تجاره محاسبه
٣٠مارى ماهر لطفى جرجس٢٢ تجاره محاسبه
٢٥ماريا عادل اليا اسحق٢٣ تجاره محاسبه
٢٥ماريان مفيد متى شرموخ٢٤ تجاره محاسبه
٢٦ماريان موريس ذكى حنس٢٥ تجاره محاسبه
٣٠ماريانا داود سليمان جرجس٢٦ تجاره محاسبه
٢٥مارينا نشأت امين حلمى٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٢٥٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٢ماهر نسيم موسى بباوى٢٨ تجاره محاسبه
٢٥ماهر وحيد يونس محمد٢٩ تجاره محاسبه
٢٤ماهيتاب بيومى محمود عبد الرحمن٣٠ تجاره محاسبه
٢٥مايكل ثروت خليفه زكى٣١ تجاره محاسبه
٢٤مايكل حسنى مايز فرج٣٢ تجاره محاسبه
٣١مايكل سعد عياد سليمان٣٣ تجاره محاسبه
٢٥مايكل عادل سند فصيح٣٤ تجاره محاسبه
٢٥مايكل عماد حنا رزق هللا٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٢٥٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٩مايكل فيكتور عبد المسيح اقالديوى١ تجاره محاسبه
٢٥مايكل مدحت سمير عزيز٢ تجاره محاسبه
٢٧مايكل منير عياد عوض هللا٣ تجاره محاسبه
٣١مايكل وحيد جرجس غالى٤ تجاره محاسبه
٢٣مبروك محمد مبروك على خليفه٥ تجاره محاسبه
٢٣مجاهد محمد ابراهيم رياض٦ تجاره محاسبه
٢٦مجدى عدلى جيده برسوم٧ تجاره محاسبه
٢٦مجدى على محمد رشاد٨ تجاره محاسبه
٢٧مجدى على محمود احمد٩ تجاره محاسبه

٢٢مجدى عيد فهمى احمد١٠ تجاره محاسبه
٣٢مجدى وهبه فؤاد يوسف١١ تجاره محاسبه
٣١محسن محمود محمد على١٢ تجاره محاسبه
٢٢محمد ابراهيم ابراهيم دسوقى١٣ تجاره محاسبه
٢٤محمد ابراهيم احمد رضوان١٤ تجاره محاسبه
٢٥محمد ابراهيم احمد محمد١٥ تجاره محاسبه
٣١محمد ابراهيم حافظ محمد١٦ تجاره محاسبه
٢٢محمد ابراهيم سيد ابراهيم١٧ تجاره محاسبه
٢٧محمد ابراهيم عبد الحميد احمد١٨ تجاره محاسبه
٢٦محمد ابراهيم عبدالخالق ابراهيم١٩ تجاره محاسبه
٢٩محمد ابراهيم عصام غريب٢٠ تجاره محاسبه
٣٢محمد ابراهيم محمد محمود٢١ تجاره محاسبه
٢٧محمد ابراهيم مرزوق احمد٢٢ تجاره محاسبه
٢٧محمد ابو الحسن احمد عالم٢٣ تجاره محاسبه
٢٤محمد ابو الفتوح مهدى محمد٢٤ تجاره محاسبه
٢٧محمد ابو بكر احمد عبدهللا٢٥ تجاره محاسبه
٢٨محمد ابو بكر محمود ابو بكر٢٦ تجاره محاسبه
٢٧محمد ابو سريع محمد ابوالعال٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٢٥٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٣محمد احمد ابراهيم احمد٢٨ تجاره محاسبه
٣٢محمد احمد ابو الحديد ناصف٢٩ تجاره محاسبه
٢٦محمد احمد احمد حميدو٣٠ تجاره محاسبه
٣٠محمد احمد المعتصم با محمد محمد٣١ تجاره محاسبه
٢٥محمد احمد امين بكرى٣٢ تجاره محاسبه

صفحة ٢٥٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥عبدالقادر جمال عبدالقادر عبدالمجيد١ خدمه اجتماعيه
٣١عبدالقادر عبدالرحيم عبدالقادر عبدالرحيم٢ حقوق 
٢٥عبدالكبير نادي عبداللطيف يوسف٣ حقوق 
٢٦عبدالاله حسن ابو السعد محمد٤ حقوق 
٢٨عبداللطيف سعد زكي حسن٥ حقوق 
٢٦عبداللطيف محسن عبداللطيف محمد٦ حقوق 
٢٤عبداللطيف محمد سعد محمود٧ حقوق 
٢٤عبدهللا ابراهيم السيد ابراهيم٨ حقوق 
٢٣عبدهللا اشرف فتح هللا معوض٩ شريعه و قانون

٢٦عبدهللا جمال معوض يوسف١٠ حقوق 
٢٨عبدهللا حمدان عبدالمعبود عبدالمنعم١١ بكالوريوس تجارة
٣١عبدهللا حمزه عبدهللا حمزه١٢ خدمه اجتماعيه
٢٣عبدهللا خالد محمد صابر١٣ حقوق 
٢٨عبدهللا سالم يوسف يوسف١٤ خدمه اجتماعيه
٢٥عبدهللا صابر عبدالعال عبدالعال احمد١٥ نظم معلومات 
٢٨عبدهللا صالح حسين عبدالحليم١٦ شريعه و قانون
٢٦عبدهللا عادل حسن معوض١٧ حقوق 
٢٨عبدهللا عبدالشكور ابراهيم محمود١٨ حقوق 
٣٠عبدهللا عبدالغفار احمد محمود١٩ خدمه اجتماعيه
٣٢عبدهللا عدلي احمد عبدالمجيد٢٠ حقوق 
٢٦عبدهللا عزت محمد عثمان٢١ حقوق 
٢٦عبدهللا علي محمد القصيري٢٢ حقوق 
٢٨عبدهللا علي مكي طه خليل٢٣ حقوق 
٣٠عبدهللا قنديل عبدهللا قطب٢٤ حقوق 
٢٧عبدهللا محمد عبدالحكيم حامد٢٥ حقوق 
٣٠عبدهللا محمد عبدهللا محمد نصار٢٦ نظم معلومات 
٣٠عبدهللا محمد عبدالمحسن عبدالعزيز٢٧ نظم معلومات 

صفحة ٢٥٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦عبدهللا محمد محمود محمد٢٨ نظم معلومات 
٢٨عبدهللا مراد حلمي عبدالعظيم٢٩ حقوق 
٢٤عبدالمنعم ابو زيد عبدالمنعم ابوزيد٣٠ حقوق 
٢٩عبدالمنعم عمر حسين محمد٣١ شريعه و قانون
٢٦عبدالمنعم عهدى عبدالمنعم محمد٣٢ نظم معلومات 
٢٤عبدالمنعم مسعد عبدالمنعم مبروك٣٣ حقوق 
٢٩عبدالناصر جابر احمد ابو زيد٣٤ شريعه و قانون
٢٥عبدالناصر عفيفي محمد محمد٣٥ حقوق 
٢٩عبدالناصر محمد احمد محمود٣٦ حقوق 
٣٢عبدالواحد فتحى امين عبدالهادى٣٧ شريعه و قانون
٢٩عبدالوهاب علي عبداللطيف علي٣٨ حقوق 

صفحة ٢٥٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٠عبده تعلب عبد ربه حنفى١ خدمه اجتماعيه
٢٧عبده حمدي عبده سيد٢ حقوق 
٢٥عبده محمود عبده محمود٣ حقوق 
٢٧عبسى عاشور محمد مشرف٤ تربيه
٣٣عبيد سليمان اسماعيل درويش٥ حقوق 
٢٥عبير ابو الفتوح سيد عالم٦ بكالوريوس تجارة
٢٧عبير ابو عرام عفيفى السيد٧ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٨عبير احمد عبد الحق همام٨ بكالوريوس  ادارة صناعيه 
٢٣عبير اشرف احمد ابو الحسن٩ خدمه اجتماعيه

٢٢عبير سامى عبد الرحمن مرعى١٠ نظم معلومات 
٢٢عبير سعيد زكي محمود١١ بكالوريوس تجارة
٢٥عبير صابر سيد محمود١٢ اداب
٢٤عبير عبد العزيز محمد محسن١٣ اداب
٢٩عبير علي علي سيد١٤ حقوق 
٢٧عبير على محمد على١٥ خدمه اجتماعيه
٢٥عبير محمد سعد ابوالجود١٦ حقوق 
٢٧عبير محمد عبدالرؤف عبدالقادر١٧ خدمه اجتماعيه
٢٥عبير محمود محمد رمضان١٨ اداب
٢٥عبير مصطفي كامل جمعه١٩ حقوق 
٢٨عثمان عيسي جوده قنديل٢٠ حقوق 
٢٩عدلى محمود فهمى عبد الصمد٢١ حقوق 
٣٠عدنان فاروق مغازى احمد٢٢ نظم معلومات 
٢٩عربي رمضان حامد سالمه٢٣ حقوق 
٣١عربي عبدالحليم عبدالعزيز حسن٢٤ حقوق 
٢٥عرفات مصطفي مدبولي محمد٢٥ حقوق 
٢٤عرفه حمدي عبدالقادر عبدالعظيم٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٤عرفه رفعت ربيع عبدالمجيد٢٧ حقوق 

صفحة ٢٥٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦عرفه سيد عوض عرفه٢٨ اداب
٢٥عرفه محمد عبد الحليم عبد ربه٢٩ اداب
٢٤عزالدين عبدهللا همام عبدالجيد٣٠ حقوق 
٢٦عزام محمد جمعه عبدالوهاب٣١ حقوق 
٢٤عزت زكي عبدالاله محمود٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٥عزه شعبان علي محمود٣٣ حقوق 
٢٤عزه صالح الدين يحي ابراهيم٣٤ حقوق 
٢٦عزه عبدالمنعم علي سلطان٣٥ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٦عزه عبدالوهاب امير محمدين٣٦ حقوق 
٢٣عزه محمد احمد عبدالمعبود٣٧ حقوق 
٢٧عزيزه احمد ابراهيم سعد٣٨ حقوق 

صفحة ٢٦٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٨عصام احمد محمود احمد ابوخضره١ حقوق 
٢٦عصام اسامه عبدهللا السيد٢ حقوق 
٢٩عصام الدين احمد شحات ابراهيم٣ السن
٢٩عصام الدين محمد عبدهللا السمان٤ حقوق 
٢٣عصام جمال محمد على٥ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٦عصام جمعه عثمان محمود٦ نظم معلومات 
٣١عصام راضى عبد الجيد عبد هللا٧ بكالوريوس تجارة
٢٧عصام رمضان سيد احمد٨ حقوق 
٢٦عصام عبد الرحمن محمد احمد٩ بكالوريوس تجارة

٢٦عصام عبد الفتاح فرج معروف١٠ زراعة
٢٨عصام عبد القادر محمد عبد القادر١١ بكالوريوس رقابه وجوده
٢٨عصام على احمد ضبيش١٢ اداب
٢٣عصام عمادالدين جمال حسن١٣ حقوق 
٢٢عصام عمر محمود حسن١٤ زراعة
٢٥عصام محمد عباس فرغلي١٥ حقوق 
٢٨عصام محمد فؤادي عبدهللا١٦ حقوق 
٢٩عصمت عزت عبدالمعين عبدالرحمن١٧ حقوق 
٢٥عطا هللا حسن محمد احمد حسن١٨ اداب
٢٦عطيات عبد العزيز صادق مصطفى١٩ خدمه اجتماعيه
٢٦عفان عواد ناصر منصور٢٠ حقوق 
٢٨عفيفى سمير عفيفى محمود٢١ خدمه اجتماعيه
٣١عال سالم على الجوهرى٢٢ نظم معلومات 
٢٨عال سيد فهيم احمد٢٣ اداب
٢٢عال عادل علي عبدالفتاح٢٤ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٨عال عبد العاطى احمد حسين٢٥ نظم معلومات 
٢٨عال عبد الفتاح وهبه البدوى٢٦ اداب
٣٠عال عثمان حسين عثمان٢٧ اداب

صفحة ٢٦١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٩عال عزالدين ابراهيم مرسي٢٨ حقوق 
٢٢عال عالء الدين محمد عبد الوهاب٢٩ اداب
٢٨عال على عبده كامل٣٠ خدمه اجتماعيه
٢٥عال على محفوظ رضوان٣١ السن
٢٤عال عونى عبدالرؤوف سيد٣٢ نظم معلومات 
٢٤عال فيصل احمد عبدالهادي٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٨عال متولى عباس محمد٣٤ خدمه اجتماعيه
٢٣عال محمد عبد المقصود عبد الحليم٣٥ اداب
٢٢عال محمد عبداللطيف عبدالرحمن٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٨عالء ابراهيم عبد المعطى عبد العزيز٣٧ حقوق 
٢٦عالء احمد محمد الصاوي٣٨ حقوق 

صفحة ٢٦٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٨عالء احمد محمود مرعي محمد١ حقوق 
٢٧عالء الدين السيد شوقي ابراهيم٢ حقوق 
٢٦عالء الدين انس ابو الفتوح محمد٣ زراعة
٣٢عالء الدين حمدى عبد العاطى محمد٤ شريعه و قانون
٢٩عالء الدين سمير ابوالفتوح عبدالجواد٥ حقوق 
٢٨عالء الدين هالل ابراهيم عيد٦ حقوق 
٣٠عالء الدين ياسر محمد على ماهر٧ اداب
٢٥عالء السيد عبدالعزيز عثمان٨ حقوق 
٢٩عالء حمدى احمد حلمى٩ خدمه اجتماعيه

٢٧عالء درويش شاكر درويش١٠ حقوق 
٢٨عالء رضا السيد اسماعيل١١ حقوق 
٢٥عالء صابر سيد محمود١٢ حقوق 
٢٧عالء صبري علي محمد راضي١٣ بكالوريوس تجارة
٣١عالء عاشور محمود حسن١٤ حقوق 
٢٩عالء عبدالباقي محمد علي١٥ حقوق 
٢٤عالء عبدالعال سالمان محمود١٦ حقوق 
٢٤عالء عبدالفتاح حسني عبدالفتاح١٧ حقوق 
٢٦عالء عبدالقادرحسين حافظ١٨ حقوق 
٣٠عالء عبدالاله صابر على١٩ شريعه و قانون
٢٥عالء عبدهللا عيد محمد٢٠ حقوق 
٢٧عالء عبدالواحد محمد عبدالعزيز٢١ حقوق 
٢٤عالء عثمان علي عطيه٢٢ حقوق 
٣٠عالء عيد سالم عمار٢٣ حقوق 
٢٥عالء محمد ابراهيم سيد٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٥عالء محمد عبد الهادى عبد الجواد٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٦عالء محمد عالء محمد قرنى٢٦ خدمه اجتماعيه
٢٥عالء محمد متولي٢٧ حقوق 

صفحة ٢٦٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٩عالء نجم عبدالعزيز نجم٢٨ حقوق 
٢٤عالء يوسف سعد عبدالعزيز٢٩ حقوق 
٣٠عالءالدين طارق رمضان حسن٣٠ حقوق 
٢٧عالءالدين عصام عبدالفتاح عطيه٣١ حقوق 
٢٦عالءالدين محمد سعيد حسين٣٢ حقوق 
٢٥علم الدين نجم عبدالعزيز نجم٣٣ حقوق 
٢٨على احمد احمد عيسى٣٤ زراعة
٢٤علي احمد محمد علي عفيفي٣٥ حقوق 
٣٢على اسماعيل على احمد مصطفى٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٧علي الدين عبدهللا علي مرسي٣٧ حقوق 
٢٩على السيد على محمود٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ٢٦٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥علي حسن امين سيد١ حقوق 
٢٥على حسين يونس محمود٢ بكالوريوس تجارة
٢٨على خالد على خليفة٣ حقوق 
٢٧على خالد على عطيه٤ نظم معلومات 
٢٣على خليفة على مصطفى٥ خدمه اجتماعيه
٢٦علي خليل صالح خليل٦ حقوق 
٢٣على رفعت على منصور٧ بكالوريوس تجارة
٣١علي رمضان علي علي ناصر٨ حقوق 
٢٨علي سعد ابراهيم الخرصه٩ حقوق 

٢٧على سيد محمد عبدالمجيد١٠ حقوق 
٢٨علي شعبان علي شعبان١١ بكالوريوس تجارة
٢٦علي شعبان محمود علي١٢ حقوق 
٢٩على طه بيومى على١٣ خدمه اجتماعيه
٢٣على عاطف على محمد عطرى١٤ نظم معلومات 
٢٨علي عاطف علي محمود عثمان١٥ حقوق 
٢٣على عبد الحليم على محمود١٦ بكالوريوس رقابه وجوده
٢٧على عبد الفتاح محمد منازع١٧ حقوق 
٢٣على عبد النبى عبدالرازق على١٨ خدمه اجتماعيه
٢٦علي عبدالعزيز علي الفقي١٩ حقوق 
٢٤علي عبدالفتاح عبدالعظيم محمود٢٠ حقوق 
٢٩على عبدالفضيل عبد البديع فرج٢١ نظم معلومات 
٢٥على عبد المحسن على محمد٢٢ حقوق 
٣٢علي عبدالواحد علي عبد الواحد٢٣ حقوق 
٢٦على عثمان فوزى حسن٢٤ حقوق 
٢٧علي علي علي ابوسريع ادريس٢٥ حقوق 
٢٦على عيد عبد المجيد على٢٦ خدمه اجتماعيه
٢٩على عيسى على عيسى٢٧ اداب

صفحة ٢٦٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣١على ماللك قاسم احمد٢٨ نظم معلومات 
٢٦على ماهر عبد الحليم محمد٢٩ خدمه اجتماعيه
٢٥علي محمد حسن علي عبده٣٠ حقوق 
٢٤علي محمد عبده محمد جمعه٣١ حقوق 
٢٤علي محمد علي مامون٣٢ حقوق 
٢٦علي محمد علي محمد٣٣ حقوق 
٢٧على محمد على محمود٣٤ نظم معلومات 
٢٦على محمد محمد احمد٣٥ لغات و ترجمه
٣١على محمد محمد ايمن٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٥علي مرزوق صالح منصور٣٧ حقوق 
٢٧علي مسعود حميده عبدالحميد٣٨ حقوق 

صفحة ٢٦٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤على مصطفى عبد الرؤوف عبد الصمد١ اداب
٢٥على مصطفى على مهدى٢ نظم معلومات 
٢٦علي نجيب حسين علي٣ حقوق 
٣٢على نصر على نصر٤ اداب
٣٠علي هديه علي بركات٥ حقوق 
٢٥علياء جمال محمد احمد٦ اداب
٣٠علياء خالد محمد الغريب علوان٧ اداب
٢٤علياء صالح الدين امين علي٨ حقوق 
٢٢علياء طلعت زكريا عبد التواب٩ اداب

٢٤علياء طه سعيد السيد١٠ حقوق 
٢٨علياء محمد عبد الحكيم خليل١١ اداب
٢٣عليه محمود محمد عبد الباقى١٢ اداب
٢٩عماد ابراهيم رجب عبدالجليل١٣ نظم معلومات 
٢٥عماد احمد شعبان حسنين١٤ نظم معلومات 
٢٨عماد احمد عبد القادر عبدالغنى١٥ حقوق 
٣٠عماد احمد عبدالعزيز فرج١٦ بكالوريوس تجارة
٣٠عماد احمد عبدالمنعم علي١٧ حقوق 
٢٥عماد الدين احمد محمود محمد١٨ شريعه و قانون
٢٥عماد الدين سليمان عبدالسالم النشار١٩ بكالوريوس تجارة
٣٠عماد الدين محمود حلمى محمد٢٠ نظم معلومات 
٢٧عماد الدين محمود مجاهد٢١ اداب
٢٣عماد الدين هالل فتحي اسماعيل٢٢ حقوق 
٢٧عماد السيد مصطفي محمد٢٣ حقوق 
٢٤عماد بسيوني عبدالحفيظ عبدالحق٢٤ حقوق 
٢٩عماد حليم عيد شحات٢٥ خدمه اجتماعيه
٢٩عماد حمدي فتحي المسيري٢٦ حقوق 
٣٢عماد سمير محمد جمال٢٧ حقوق 

صفحة ٢٦٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٦عماد صالح عبدالرازق سعد٢٨ نظم معلومات 
٢٥عماد صالح شيمي سعد٢٩ حقوق 
٣٢عماد عاشور رمضان منصور٣٠ حقوق 
٢٨عماد عبدااله احمد همام٣١ شريعه و قانون
٢٩عماد عبدالحميد عبدالنبي صالح٣٢ حقوق 
٣٠عماد عبدالحى عبدالنبى متولى٣٣ شريعه و قانون
٢٦عماد على محمد عبد التواب٣٤ السن
٢٦عماد فوزي عبدالفتاح امين٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٤عماد مجدى عزيز فرج٣٦ بكالوريوس تجارة
٣٢عماد محمد رمضان محمد٣٧ حقوق 
٢٩عماد محمد عبد المحسن على٣٨ شريعه و قانون

صفحة ٢٦٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٤عماد محمد علي البيومي١ حقوق 
٢٧عماد محمود حسين حسن٢ شريعه و قانون
٢٧عمادالدين احمد جاد جاد عبدالباقي٣ حقوق 
٢٩عمادالدين محمد عكاشه٤ حقوق 
٢٤عمار اسامه محمد جابر٥ بكالوريوس تجارة
٢٣عمر احمد ابراهيم بغدادى٦ نظم معلومات 
٢٣عمر احمد عبدالعزيز عبدالحكيم٧ حقوق 
٢٤عمر احمد فرج محمود٨ نظم معلومات 
٢٤عمر احمد محمد عبداللطيف٩ حقوق 

٢٤عمر احمد محمد فرج١٠ اقتصاد وعلوم سياسيه
٣٢عمر احمد محمد محمد١١ شريعه و قانون
٢٦عمر اسامه محمد جابر١٢ نظم معلومات 
٣٠عمر امير عفيفي مهران١٣ حقوق 
٢٣عمر جمال العبد دياب١٤ حقوق 
٢٨عمر سعيد عبدالرحمن ابو زيد على١٥ شريعه و قانون
٢٤عمر شريف عبدالوهاب عزالدين١٦ حقوق 
٢٨عمر صالح الدين شيبه الحمد١٧ نظم معلومات 
٢٦عمر طالل محسن الشريف١٨ نظم معلومات 
٢٥عمر عبد القوى على عبد القوى١٩ شريعه و قانون
٢٤عمر عبداالخر عبد الحافظ٢٠ نظم معلومات 
٢٩عمر عبدالعزيز عبدالغني عبدالباقي٢١ حقوق 
٢٢عمر عبدالمنعم محمد دردير٢٢ حقوق 
٣٢عمر عطيه صادق عبد الفضيل٢٣ اداب
٢٣عمر عفيفى يوسف عفيفى٢٤ نظم معلومات 
٢٧عمر عالم حجازى احمد٢٥ خدمه اجتماعيه
٣٢عمر على عمر احمد٢٦ شريعه و قانون
٢٣عمر فتحي سيد سعداوي٢٧ حقوق 

صفحة ٢٦٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٦عمر فتحي عبدالفتاح احمد٢٨ حقوق 
٣٠عمر فتحى مكاوى خليل٢٩ شريعه و قانون
٣٠عمر فرج حسين بيومي٣٠ حقوق 
٢٨عمر كمال سيد احمد٣١ زراعة
٢٦عمر محمد االمير فرج محمد٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٦عمر محمد السيد عبد هللا الفقى٣٣ حقوق 
٢٢عمر محمد سعد محمد٣٤ حقوق 
٣٢عمر محمود حسين حسن٣٥ حقوق 
٢٤عمر محمود عبدالعزيز جبر٣٦ نظم معلومات 
٣٢عمر موسي هاشم عبدالرحيم٣٧ حقوق 
٢٩عمر نادى عامر سالم٣٨ شريعه و قانون

صفحة ٢٧٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٥عمر هشام جالل عبدالفتاح١ حقوق 
٢٧عمران محمد عمران محمد٢ بكالوريوس تجارة
٢٣عمرحمدى محمد فرج هللا٣ زراعة
٢٦عمرعبدالتواب عبود عبدالفتاح٤ حقوق 
٢٧عمرعيد زكى محمد محمد٥ اداب
٣٠عمرو ابو زيد احمد ابو زيد٦ حقوق 
٢٧عمرو ابوبكر خالد حسين٧ حقوق 
٢٧عمرو احمد حميده عبدالجواد٨ حقوق 
٢٩عمرو احمد حنفى حنفى٩ نظم معلومات 

٣٠عمرو احمد سيد محمد١٠ حقوق 
٣١عمرو احمد عبدالرحمن احمد١١ نظم معلومات 
٢٤عمرو احمد محمد سيد١٢ حقوق 
٢٧عمرو احمد محمد عبد الحميد١٣ بكالوريوس تجارة
٢٦عمرو الششتاوي عبدالقوي الششتاوي١٤ حقوق 
٢٨عمرو جمال الطوخى محمدى١٥ نظم معلومات 
٢٨عمرو جمال صبره ابو زيد١٦ خدمه اجتماعيه
٢٥عمرو جمال عبدالناصر مصطفي١٧ بكالوريوس تجارة
٣٢عمرو حامد عبدالسالم مصطفي١٨ حقوق 
٢٨عمرو حامد كمال عبدالسيد١٩ نظم معلومات 
٢٣عمرو حسان محمد حسان٢٠ حقوق 
٣٠عمرو حسانين محمد ابو زياده٢١ خدمه اجتماعيه
٢٢عمرو حسن زينهم محمد٢٢ نظم معلومات 
٢٤عمرو حسن محمد عبد الرحمن٢٣ حقوق 
٢٧عمرو حمدي سلطان السيد٢٤ حقوق 
٣٠عمرو حنفي محمود عبدالجواد٢٥ حقوق 
٣٢عمرو خالد لطفى بركات٢٦ اداب
٢٤عمرو رافت عبد الغنى زكى٢٧ اداب

صفحة ٢٧١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٠عمرو رجاء انور علي خليل٢٨ حقوق 
٢٦عمرو رسالن محمد ابراهيم٢٩ نظم معلومات 
٢٥عمرو رضا محمد الجوهري٣٠ حقوق 
٢٨عمرو رمزى على احمد٣١ نظم معلومات 
٢٤عمرو رمضان سعد عطيه٣٢ حقوق 
٢٩عمرو زناري كامل سليمان٣٣ حقوق 
٢٨عمرو سعدالدين احمد محمد٣٤ حقوق 
٢٧عمرو سعيد حسين محمد٣٥ حقوق 
٣٢عمرو سعيد سيد بيومى٣٦ زراعة
٢٦عمرو سعيد كامل كامل٣٧ حقوق 

صفحة ٢٧٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥عمرو صالح احمد محمد١ حقوق 
٣٢عمرو صالح عبد القادر عبد الواحد٢ بكالوريوس تجارة
٢٣عمرو طارق محمد محمد علي٣ حقوق 
٢٥عمرو طاهر احمد احمد٤ حقوق 
٢٥عمرو طلعت محمد حسين٥ بكالوريوس تجارة
٣٢عمرو طه حسن رمضان٦ حقوق 
٢٦عمرو عادلعبدالمنعم محمد٧ حقوق 
٢٨عمرو عبد التواب فاروق احمد٨ حقوق 
٢٩عمرو عبد المطلب سيد محمد٩ خدمه اجتماعيه

٢٩عمرو عبدالحي حسن نصر١٠ حقوق 
٢٤عمرو عبدالرحمن امبابي اسماعيل١١ حقوق 
٢٥عمرو عبدالسالم محمد عبدالسالم١٢ شريعه و قانون
٢٨عمرو عبدهللا محمود عزوز١٣ خدمه اجتماعيه
٢٣عمرو عبدالمرضي يوسف عثمان١٤ حقوق 
٢٦عمرو عبدالناصر عبدالرسول محمود١٥ حقوق 
٢٦عمرو عرفات فهيم جنيدى١٦ حقوق 
٢٦عمرو عرفات محمد عرفات١٧ حقوق 
٢٦عمرو عز الدين سليم محمد١٨ شريعه و قانون
٢٧عمرو عز الدين عثمان فضل١٩ اداب
٣٠عمرو عصام عبدالرحيم٢٠ نظم معلومات 
٢٣عمرو عصام عبدالفتاح متولي٢١ حقوق 
٢٢عمرو عالء الدين عبدالفتاح السيد٢٢ حقوق 
٢٤عمرو على احمد على٢٣ حقوق 
٢٥عمرو علي حسن محمد قطب٢٤ حقوق 
٢٧عمرو على عبدالفتاح عبدالعزيز الوراقى٢٥ خدمه اجتماعيه
٢٥عمرو على عبدالمنعم ريحان٢٦ نظم معلومات 
٢٩عمرو عمر احمد مكاوى٢٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ٢٧٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٤عمرو عنتر فرج محمد ابراهيم٢٨ حقوق 
٣١عمرو عيد احمد عكمي٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٨عمرو عيد امين حسن٣٠ حقوق 
٢٧عمرو عيد عبدالتواب احمد جبر٣١ بكالوريوس تجارة
٣٢عمرو فتحى سليمان عبدالمجيد٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٨عمرو فوزي احمد سليمان٣٣ حقوق 
٢٦عمرو كامل احمد عيسى٣٤ بكالوريوس تجارة
٣٢عمرو كرم علي احمد علي٣٥ حقوق 
٢٨عمرو كمال محمود خليل٣٦ زراعة
٣٠عمرو محمد حسنى على٣٧ خدمه اجتماعيه
٢٧عمرو محمد زين العابدين محمد٣٨ حقوق 

صفحة ٢٧٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٩عمرو محمد سعيد احمد احمد١ بكالوريوس تجارة
٢٥عمرو محمد عبدالحميد ابوزيد٢ حقوق 
٢٨عمرو محمد عبدالرحمن محمد٣ حقوق 
٣١عمرو محمد عجالن احمد٤ نظم معلومات 
٢٨عمرو محمد محمد الشبينى٥ زراعة
٣٢عمرو محمد محمد كامل٦ خدمه اجتماعيه
٢٥عمرو محمد محمود فرج هللا٧ حقوق 
٣٠عمرو محمد مخيمر جوده٨ حقوق 
٣٠عمرو محمد يوسف عكاشه٩ بكالوريوس تجارة

٢٩عمرو محمود احمد سلطان١٠ شريعه و قانون
٣١عمرو محمود حافظ احمد١١ نظم معلومات 
٢٨عمرو محمود زكى احمد١٢ بكالوريوس تجارة
٣٢عمرو محي الدين حمدان احمد١٣ حقوق 
٢٥عمرو مسعد محمد عبدالغفار١٤ حقوق 
٢٥عمرو مصطفى احمد محروس١٥ نظم معلومات 
٢٥عمرو مصطفى شكرى عقل الشهاوى١٦ خدمه اجتماعيه
٢٦عمرو منصور عبدالحكيم محمد١٧ حقوق 
٢٨عمرو ناصر البدرى محمود١٨ بكالوريوس تجارة
٢٥عمرو ناصر سند عويس١٩ خدمه اجتماعيه
٢٩عمرو نبيل انور زكي٢٠ حقوق 
٣١عمرو نصر ابراهيم محمد٢١ شريعه و قانون
٢٤عمرو نورالدين محمود احمد٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٧عمرو يحيى محمد فتح محمد٢٣ نظم معلومات 
٢٢عمرو يسرى حفناوى الخطيب٢٤ حقوق 
٢٥عهد عادل عامر على٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٥عواد فرج عبدالوهاب محمد٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٨عوض احمد سالمه ابراهيم٢٧ شريعه و قانون

صفحة ٢٧٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٧عويس عبدالغفار عويس سعيد٢٨ حقوق 
٢٦عيد جالل عيد على٢٩ خدمه اجتماعيه
٢٦عيد عادل عيد محمد٣٠ خدمه اجتماعيه
٢٣عيد عبدالرحمن محمد على احمد٣١ شريعه و قانون
٣٢عيد عطيه السيد احمد٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٥عيد علي شعبان راغب٣٣ حقوق 
٢٥عيد محمد جابر عبداللطيف٣٤ خدمه اجتماعيه
٢٧عيد محمد فاروق عبدالعظيم٣٥ حقوق 
٢٨عيد مصطفى عبدالفتاح احمد٣٦ تربيه
٢٨غادة جمال زكى مجاهد٣٧ بكالوريوس  ادارة صناعيه 
٢٤غاده السيد عبدالحليم محمد٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ٢٧٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٦غاده حسني حسين احمد١ حقوق 
٢٧غاده سعيد احمد فوزى٢ اداب
٣١غاده شعيب المهدى شعيب٣ اداب
٢٩غاده عادل ابو العال بهنساوى٤ شريعه و قانون
٢٨غاده عبدالرازق احمد مصطفي٥ حقوق 
٢٥غاده عبدالرسول محمد عبدالحميد٦ خدمه اجتماعيه
٢٥غاده على محمود احمد٧ اداب
٢٣غاده عماد احمد صبحي٨ حقوق 
٢٩غاده عيد عبدالحميد سليمان٩ حقوق 

٢٥غاده ماهر محمد محمد عنبر١٠ حقوق 
٢٧غاده محمد محمد الشبينى١١ اداب
٣١غاده مصطفى صفوت محمد١٢ خدمه اجتماعيه
٢٦غدير محمد احمد محمد مراد١٣ خدمه اجتماعيه
٢٧فؤاد احمد فؤاد عبدالسالم١٤ حقوق 
٢٥فؤاد جمال نصر امام١٥ بكالوريوس تجارة
٢٨فؤاد صالح فؤاد عبدالجيد١٦ حقوق 
٢٥فؤاد ممدوح عبدالسميع علي١٧ حقوق 
٢٨فؤاد يوسف فؤاد يوسف١٨ نظم معلومات 
٢٣فاتن عادل مختار فتح الباب١٩ حقوق 
٢٣فاتن عبداللطيف سيد سليمان٢٠ حقوق 
٢٥فارس عاشور هاشم حسن٢١ خدمه اجتماعيه
٢٢فاروق خالد فاروق محمد٢٢ حقوق 
٢٢فاروق سيد توفيق سيد٢٣ خدمه اجتماعيه
٢٨فاروق عيد شرانى عيد٢٤ زراعة
٢٣فاطمة السيد محمد ابراهيم٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٣فاطمة حسين عيد حسين٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٣فاطمة فضل احمد يوسف٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢٧٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣فاطمه ابراهيم عبد ربه السيد٢٨ زراعة
٢٥فاطمه ابراهيم عبدالعال ابراهيم٢٩ خدمه اجتماعيه
٢٦فاطمه ابراهيم منصور ابراهيم٣٠ شريعه و قانون
٢٥فاطمه ابو اليزيد زكى ابو اليزيد٣١ حقوق 
٢٣فاطمه احمد سيد حسين٣٢ حقوق 
٢٦فاطمه احمد محمد ابراهيم٣٣ نظم معلومات 
٢٧فاطمه احمد محمد احمد٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٣فاطمه احمد محمود سيد٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٧فاطمه اسامه عبدالرحمن محمد٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٥فاطمه الزهراء سيد كامل محمد٣٧ خدمه اجتماعيه
٣٢فاطمه انور على حسانين٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ٢٧٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٨فاطمه جمال محمد عباس١ اداب
٣٠فاطمه سعيد احمد حسن٢ حقوق 
٢١فاطمه سعيد احمد عبدالونيس٣ بكالوريوس تجارة
٢٦فاطمه سعيد حسن حاج٤ خدمه اجتماعيه
٢٧فاطمه سنبل عبدالقادر ابو بكر٥ خدمه اجتماعيه
٢٤فاطمه سيد سعد منصور٦ حقوق 
٢٣فاطمه صبحي عابدين حسن٧ حقوق 
٢٧فاطمه عبد الجليل عبد الفتاح محمود٨ اداب
٢٥فاطمه عبد الحميد بيومى احمد٩ اداب

٣٠فاطمه عبدالرؤف توفيق يونس١٠ حقوق 
٢٥فاطمه علي عبدالقادر محمود١١ حقوق 
٢٨فاطمه على محمود المطرى١٢ خدمه اجتماعيه
٢٣فاطمه فرج رمضان محمود١٣ اداب
٣٢فاطمه متولى امام حسن١٤ خدمه اجتماعيه
٢٧فاطمه مجدى عبدالغنى صديق١٥ خدمه اجتماعيه
٢٥فاطمه محمد ابوالخبر عبدالستار١٦ حقوق 
٢٥فاطمه محمد امين عبد الحميد١٧ اداب
٢٦فاطمه محمد حسين ابراهيم١٨ شريعه و قانون
٢٢فاطمه محمد رمضان محمد حسن١٩ بكالوريوس تجارة
٢٢فاطمه محمد عبدالعزيز عبدالرحيم٢٠ حقوق 
٢٥فاطمه محمود فاروق محمود٢١ شريعه و قانون
٢٥فاطمه مختار عمر حسن٢٢ حقوق 
٢٧فاطمه مراد فضل هللا ابراهيم٢٣ حقوق 
٢٦فاطمه نادي فتحي محمد٢٤ حقوق 
٢٩فاطمه يوسف مصطفى حجاج٢٥ خدمه اجتماعيه
٢٤فايز شحاته عبدالهادى عبد العزيز٢٦ خدمه اجتماعيه
٢٤فايز فليب فايز صليب٢٧ نظم معلومات 

صفحة ٢٧٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٢فايزة صابر احمد احمد٢٨ زراعة
٢٦فايزه السيد علي حسن٢٩ حقوق 
٢٧فتحي الهجرسي فتحي علي٣٠ حقوق 
٢٥فتحى رمضان محمود سليمان٣١ خدمه اجتماعيه
٢٥فتحي شريف محمد هالل٣٢ حقوق 
٢٩فتحي محمد محمد الخطيب٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٣فتحى معوض على معوض٣٤ خدمه اجتماعيه
٢٧فتحيه مصطفى زكى كامل٣٥ خدمه اجتماعيه
٢٥فراس محمد يونس عبدالسالم٣٦ حقوق 
٢٦فرج ابراهيم عطيه سالم٣٧ زراعة
٢٦فرج رمضان نجيب عبد الحفيظ٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ٢٨٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٣فرج سيد فرج عبدالمطلب١ حقوق 
٢٨فرغلي محمد فرغلي احمد٢ حقوق 
٢٦فريد شوقي محمد ابراهيم٣ حقوق 
٢٥فريده السيد حسن الشريف٤ خدمه اجتماعيه
٢٦فضل امام عبدالحليم مرزوق٥ حقوق 
٢٤فهد سيد تركي ابراهيم٦ حقوق 
٢٤فهد نصار مدبولى محمد٧ بكالوريوس تجارة
٢٩فهمي فتحي فهمي امام٨ حقوق 
٢٤فوزي سعد محمد ابومندور٩ حقوق 

٢٣فيروز عبد المولى على قطب١٠ اداب
٢٨فيروز محمد جالل ابو النجاه١١ نظم معلومات 
٢٦فيصل هاشم بكر احمد١٢ زراعة
٢٦قدري عزت عثمان امام١٣ حقوق 
٣١قسمة سمير محمد محمد١٤ حقوق 
٢٥قطب ناجي جمعه عاشور١٥ حقوق 
٢٣قمر محمد عبدهللا خليل غانم١٦ حقوق 
٣٠قناوي محمد قناوي حسن١٧ حقوق 
٢٧كارم علي حنفي محروس١٨ حقوق 
٣٠كارم محمود شحات هريدى١٩ شريعه و قانون
٢٦كامل احمد محمود محمد٢٠ حقوق 
٢٧كامل حمدي كامل ابراهيم٢١ حقوق 
٢٦كامل عبدالقادر احمد عبدالقادر٢٢ حقوق 
٢٤كامل فتحى ابراهيم احمد النجار٢٣ السن
٢٥كامل محمد كامل عبدالرحمن٢٤ حقوق 
٢٥كامل مرتضى كامل معوض٢٥ نظم معلومات 
٢٨كاميليا ابراهيم احمد عبدالواحد٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٥كرستين جمال شفيق كيرلس٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٢٨١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٧كرستينا عادل زغلول عبدهللا٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٩كرم السيد الطيب احمد٢٩ حقوق 
٢٦كرم عبد الباسط صالح محمد٣٠ اداب
٣١كرم مطاوع رضوان يوسف٣١ بكالوريوس تجارة
٢٦كريستينا رافت ميشيل نسيم٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٤كريستينا مسعود قلد جبشى٣٣ السن
٢٥كريستينا هانى سليمان سيف٣٤ اداب
٢٩كريم احمد السيد عمر التحيوي٣٥ حقوق 
٢٣كريم احمد ربيع موسي٣٦ حقوق 
٢٩كريم احمد سيد محمد٣٧ خدمه اجتماعيه
٢٥كريم احمد موسى محمد٣٨ حقوق 

صفحة ٢٨٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠كريم جابر خليل حسين١ خدمه اجتماعيه
٢٣كريم جمال فكرى عبد العزيز٢ بكالوريوس تجارة
٢٧كريم جمال محمد محمد٣ نظم معلومات 
٢٦كريم حسين عبدالهادي موسي٤ حقوق 
٢٦كريم خالد امين امين٥ نظم معلومات 
٢٨كريم رافت احمد سالم٦ خدمه اجتماعيه
٢٥كريم ربيع دياب احمد٧ حقوق 
٣٢كريم زينهم عبدالمجيد عبدالغنى٨ خدمه اجتماعيه
٢٥كريم سامى محمد محمد على٩ بكالوريوس تجارة

٢٧كريم سعد عبدالسالم قطب١٠ خدمه اجتماعيه
٢٣كريم سعيد عوض هللا محمد١١ حقوق 
٣١كريم سمير ابو المجد جاد هللا١٢ نظم معلومات 
٢٨كريم شريف علي ابراهيم مجاهد١٣ بكالوريوس تجارة
٢٨كريم صبرى على الدين عقرب١٤ زراعة
٣٠كريم صبرى محمد مجاهد١٥ نظم معلومات 
٢٦كريم طارق علي محمد١٦ حقوق 
٢٨كريم عبد الفتاح امين محمد١٧ بكالوريوس تجارة
٣١كريم عبدهللا عطيه علي محروس١٨ حقوق 
٢٣كريم عالء حنفى مصطفى١٩ اداب
٢٣كريم عمرو احمد محمد٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٣كريم عمرو محمد كامل٢١ حقوق 
٢٧كريم كامل حسين عبد الوهاب٢٢ السن
٢٥كريم متولى ابراهيم متولى٢٣ حقوق 
٢٦كريم مجدى رمضان مرزوق٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٨كريم مجدى سعيد الجندى٢٥ نظم معلومات 
٣١كريم مجدي مكرم حافظ٢٦ حقوق 
٢٥كريم محمد بهجت محمود٢٧ حقوق 

صفحة ٢٨٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٨كريم محمد عبدالحميد مصطفى٢٨ خدمه اجتماعيه
٣١كريم محمد عبدالمجيد زكي٢٩ حقوق 
٢٧كريم محمد محمد توفيق٣٠ حقوق 
٢٤كريم محمد محمد سعدالدين٣١ حقوق 
٢٧كريم محمد محمد سالم٣٢ حقوق 
٢٢كريم محمد محمود الجوهري٣٣ حقوق 
٢٣كريم محمد محمود عبد الباقى٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٥كريم محمد محود احمد٣٥ حقوق 
٢٧كريم محمد محي الدين محمد٣٦ حقوق 
٢٥كريم محمد مصطفي حسن٣٧ حقوق 
٢٨كريم محمد مصطفي سالم الشناوي٣٨ حقوق 

صفحة ٢٨٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٧كريم محمود احمد الشحات١ حقوق 
٢٥كريم محمود احمد حنفي٢ حقوق 
٢٨كريم محمود عبدهللا عبدالمجيد٣ حقوق 
٢٨كريم محمود مصطفى احمد٤ بكالوريوس تجارة
٢٨كريم محمود مندى خليفه٥ خدمه اجتماعيه
٢٨كريم مخلوف احمد طرافايه٦ نظم معلومات 
٣٠كريم مسعد كسيب محمد٧ حقوق 
٢٤كريم مصطفي فتحي مصطفي٨ بكالوريوس تجارة
٣٠كريم منصور عبدالمجيد محمد فازوره٩ حقوق 

٢٩كريم ميهوب صالح محمد١٠ نظم معلومات 
٢٨كريم ناجى احمد عبدالعزيز١١ حقوق 
٢٥كريم نبيل عبدالظاهر عباس١٢ خدمه اجتماعيه
٢٥كريم يحي محمد محمد١٣ حقوق 
٢٥كريم يوسف وهبى ابراهيم١٤ اداب
٢٦كريمان حامد احمد فرغلي١٥ حقوق 
٢٩كريمه قنديل فؤاد قنديل١٦ حقوق 
٢٣كريمه محمد عيسوى رشوان١٧ خدمه اجتماعيه
٢٦كريمه هشام عزب شحاته١٨ حقوق 
٢٢كساب جمال عبدالناصر محمد١٩ بكالوريوس تجارة
٢٤كمال احمد شيبه محمد٢٠ حقوق 
٢٨كوثر حلمي عبدالستارعبدالحليم٢١ حقوق 
٢٥كيرلس اميل امين سالمه٢٢ نظم معلومات 
٢٦كيرلس جبره عزمي عبادي٢٣ حقوق 
٢٢كيرلس سمير عزت معوض٢٤ نظم معلومات 
٢٥كيرلس عادل صبحي رزق٢٥ حقوق 
٢٧كيرلس عطا عبدالمالك تادرس٢٦ حقوق 
٢٤كيرلس وجيه رشدى يسى٢٧ نظم معلومات 

صفحة ٢٨٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥كيرلس يونان فؤاد نسيم٢٨ اداب
٢٥لؤي حنفي زكريا حفناوي٢٩ حقوق 
٣١لؤي سيد محمد ابراهيم٣٠ حقوق 
٢٧لبني السيد حسن عثمان٣١ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٩لبنى سمير العربى محمد٣٢ خدمه اجتماعيه
٣٢لبنى عبد المطلب محروس عبد المطلب٣٣ اداب
٢٩لبنى عبدالعزيز ابراهيم راغب٣٤ نظم معلومات 
٢٢لمياء حسن شكرى يوسف٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٣لمياء رأفت يوسف حامد٣٦ اداب
٢٦لمياء صالح محمد صالح٣٧ اداب
٢٥لمياء عبد الرازق محمود محمد٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ٢٨٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٠لمياء عبد الفتاح سيد جمعان١ حقوق 
٢٥لمياء ماهر محمد عبد الجواد٢ حقوق 
٣٢لمياء محمد حسن على٣ اداب
٣١لمياء محمود حمدى عبد الغفار٤ حقوق 
٣٢لميس محمد تيسير شاكر٥ خدمه اجتماعيه
٣٢لميس محمد سميح سعيد عبد الرؤف٦ زراعة
٣٠لوسى حامد عبدالحليم شمس٧ خدمه اجتماعيه
٣١ليلى ابراهيم ابراهيم ابراهيم٨ بكالوريوس تجارة
٣١ليلى ابراهيم سعد عبدالحفيظ٩ خدمه اجتماعيه

٣٠ليلي جالل حنفي محمود١٠ حقوق 
٢٧ليلي فهيم مصطفي العدوي١١ حقوق 
٢٧ليلي ماهر محمد حسنين١٢ حقوق 
٢٤ليلي محسن محمد ابوزيد١٣ حقوق 
٢٥ليلى محمود محمد حسين١٤ اداب
٢٨مؤمن احمد فؤاد عبد العزيز١٥ بكالوريوس تجارة
٢٧مؤمن جمعه عيد سيد١٦ خدمه اجتماعيه
٢٧مؤمن جوده سعيد السيد١٧ بكالوريوس تجارة
٢٧مؤمن سعيد محمد يوسف١٨ بكالوريوس تجارة
٢٧مؤمن عادل شعراوي خليل١٩ حقوق 
٢٩مؤمن عاطف فايد محمد٢٠ حقوق 
٢٥مؤمن محمد حسن محمد٢١ حقوق 
٢٧مؤمن مصطفي عبدالفتاح الجبري٢٢ حقوق 
٣٠مؤنس احمد قطب الخاللي٢٣ حقوق 
٢٧ماجد امير الهم سليمان٢٤ حقوق 
٣٠ماجد سعيد توفيق احمد٢٥ نظم معلومات 
٣٢ماجد محمد صالح الدين عبدالعزيز٢٦ حقوق 
٢٩ماجد محمد محمد بهنسى٢٧ نظم معلومات 

صفحة ٢٨٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٥الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٩ماجد محمد محمود الجنجيهى٢٨ نظم معلومات 
٢٤ماجد محمود عبد الخالق احمد٢٩ خدمه اجتماعيه
٢٩ماجد مصطفي عبدالحميد ابوالعنين٣٠ حقوق 
٢٨ماجده زينهم حسين سليم٣١ حقوق 
٢٤ماجده يوسف ابراهيم الصاوى٣٢ اداب
٢٦مارتا ماجى سالمه حليم٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٦مارتينا وديع فؤاد لبيب٣٤ حقوق 
٢٣ماري زكريا عزمي عزب٣٥ حقوق 
٢٧ماري ميالد شحاته خله٣٦ حقوق 
٢٧ماريام ابراهيم عبدالمسيح انجلى٣٧ نظم معلومات 

صفحة ٢٨٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٤محمد احمد امين يوسف١ تجاره محاسبه
٢٩محمد احمد جمال الدين خليل٢ تجاره محاسبه
٣٠محمد احمد سعد احمد٣ تجاره محاسبه
٢٣محمد احمد سعد على٤ تجاره محاسبه
٢٤محمد احمد سعيد علي٥ تجاره محاسبه
٢٦محمد احمد سعيد محمد٦ تجاره محاسبه
٢٧محمد احمد سليمان حسين٧ تجاره محاسبه
٢٢محمد احمد سيد مرسى٨ تجاره محاسبه
٢٣محمد احمد شعبان برهام٩ تجاره محاسبه

٢٤محمد احمد صالح عويس١٠ تجاره محاسبه
٢٥محمد احمد عباس احمد١١ تجاره محاسبه
٢٤محمد احمد عبد الحميد١٢ تجاره محاسبه
٢٥محمد احمد عبدالعزيز على١٣ تجاره محاسبه
٣١محمد احمد كمال الدين بكرى١٤ تجاره محاسبه
٢٨محمد احمد محمد احمد كرم هللا١٥ تجاره محاسبه
٢٧محمد احمد محمد البسطاوى١٦ تجاره محاسبه
٢٤محمد احمد محمد صاوى١٧ تجاره محاسبه
٢٤محمد احمد محمد فرج١٨ تجاره محاسبه
٢٤محمد احمد محمد محمد عبد الجواد١٩ تجاره محاسبه
٢٧محمد احمد محمد محمد يوسف٢٠ تجاره محاسبه
٢٨محمد احمد محمد مصطفى محمد٢١ تجاره محاسبه
٢٧محمد احمد مصطفى ابراهيم٢٢ تجاره محاسبه
٢٨محمد اسماعيل السيد عبد هللا٢٣ تجاره محاسبه
٢٧محمد اسماعيل حسن احمد٢٤ تجاره محاسبه
٢٩محمد اسماعيل عبد الفتاح دسوقى٢٥ تجاره محاسبه
٣١محمد اسماعيل ياسين احمد٢٦ تجاره محاسبه
٢٣محمد اشرف محمد حسين٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٢٨٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٠محمد الحسينى احمد جمال الدين٢٨ تجاره محاسبه
٢٧محمد السيد ابو الحديد محمد٢٩ تجاره محاسبه
٢٤محمد السيد احمد محمد مدين٣٠ تجاره محاسبه
٣٠محمد السيد السيد على مرعى٣١ تجاره محاسبه
٢٤محمد السيد عادل اسماعيل٣٢ تجاره محاسبه
٢٤محمد السيد عبد العليم محمد٣٣ تجاره محاسبه
٢٩محمد السيد عبد الواحد عبد هللا٣٤ تجاره محاسبه
٣٠محمد السيد عبدالسالم سليمان٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٢٩٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٩محمد السيد محمد رشاد١ تجاره محاسبه
٢٨محمد السيد محمد هاشم٢ تجاره محاسبه
٢٧محمد السيد معوض عشماوى٣ تجاره محاسبه
٢٨محمد السيد نعمان محمد٤ تجاره محاسبه
٣٢محمد امام احمد امام٥ تجاره محاسبه
٢٧محمد امام السيد امام٦ تجاره محاسبه
٣٠محمد ايفاء عبد الباسط الياس٧ تجاره محاسبه
٢٥محمد ايمان محمود عبد العزيز٨ تجاره محاسبه
٢٥محمد باسم عبد السالم محمد٩ تجاره محاسبه

٢٦محمد بدوى محمد احمد١٠ تجاره محاسبه
٢٧محمد بغدادى عبد الاله احمد١١ تجاره محاسبه
٢٣محمد بالل احمد عبد الهادى١٢ تجاره محاسبه
٣٠محمد بالل محمد حلمى١٣ تجاره محاسبه
٢٨محمد بهجت محمد الفالحه١٤ تجاره محاسبه
٣٠محمد ثاقب ابو الوفا رسالن١٥ تجاره محاسبه
٢٨محمد ثروت عبد الحميد بيومى١٦ تجاره محاسبه
٢٥محمد ثروت محمود يسين١٧ تجاره محاسبه
٣٢محمد جابر خليل مهران١٨ تجاره محاسبه
٢٣محمد جابر محمد عبد الجليل١٩ تجاره محاسبه
٢٤محمد جبر عثمان ابو حسين٢٠ تجاره محاسبه
٢٦محمد جالل علي محمد٢١ تجاره محاسبه
٢٣محمد جمال احمد عبد هللا٢٢ تجاره محاسبه
٢٦محمد جمال احمد مهنى احمد٢٣ تجاره محاسبه
٢٣محمد جمال الدين ابراهيم صالح٢٤ تجاره محاسبه
٢٧محمد جمال السيد ياسين٢٥ تجاره محاسبه
٢٢محمد جمال رشاد احمد٢٦ تجاره محاسبه
٢٥محمد جمال عبد العزيز محمد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٢٩١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦محمد جمال عبدالعظيم عبدهللا٢٨ تجاره محاسبه
٣١محمد جمال عبده محمد حسن٢٩ تجاره محاسبه
٢٥محمد جمال عثمان حسين٣٠ تجاره محاسبه
٢٦محمد جمال عكاشه احمد فرج٣١ تجاره محاسبه
٢٦محمد جمعه حسن احمد٣٢ تجاره محاسبه
٢٥محمد جمعه ربيع رمضان٣٣ تجاره محاسبه
٢٦محمد جمعه عبد الباسط محمد عبد الرحمن٣٤ تجاره محاسبه
٢٤محمد جمعه محمد جمعه٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٢٩٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٦محمد جمعه محمد خليل١ تجاره محاسبه
٢٥محمد جمعه محمود العوضى٢ تجاره محاسبه
٢٨محمد جميل عبدالصادق قطب٣ تجاره محاسبه
٣٢محمد جميل محمد محمد٤ تجاره محاسبه
٢٣محمد جنيدى فرج طه٥ تجاره محاسبه
٢٨محمد حافظ احمد حافظ٦ تجاره محاسبه
٣٠محمد حامد ابراهيم محمد٧ تجاره محاسبه
٢٥محمد حامد حسين محمد٨ تجاره محاسبه
٢٤محمد حسام الدين حنفى محمد٩ تجاره محاسبه

٢٥محمد حسام الدين سالمه القاضى١٠ تجاره محاسبه
٣٢محمد حسن جميل حسن١١ تجاره محاسبه
٢٦محمد حسن حسين محمود١٢ تجاره محاسبه
٢٧محمد حسن حفناوى محمود١٣ تجاره محاسبه
٢٧محمد حسن حلمى سيد١٤ تجاره محاسبه
٢٦محمد حسن سليم كامل١٥ تجاره محاسبه
٣٠محمد حسن سيد الهاللى١٦ تجاره محاسبه
٢٧محمد حسن على عبد هللا١٧ تجاره محاسبه
٢٢محمد حسن محمد عبد الرحمن١٨ تجاره محاسبه
٢٨محمد حسن محمد عبدهللا١٩ تجاره محاسبه
٢٤محمد حسن مرسى حسن٢٠ تجاره محاسبه
٢٢محمد حسنى درويش عمار٢١ تجاره محاسبه
٣٠محمد حسنى قرنى عبد الرحيم٢٢ تجاره محاسبه
٢٥محمد حسنى محمد زهران٢٣ تجاره محاسبه
٢٩محمد حسنى محمود محمد٢٤ تجاره محاسبه
٢٧محمد حسنى مصطفى محمد٢٥ تجاره محاسبه
٢٨محمد حسين ابراهيم سليمان٢٦ تجاره محاسبه
٣٢محمد حسين ابراهيم محمد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٢٩٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧محمد حسين حسن حسين٢٨ تجاره محاسبه
٣٢محمد حسين رمضان حسين٢٩ تجاره محاسبه
٢٤محمد حسين على فرج٣٠ تجاره محاسبه
٣٢محمد حسين فرغل احمد٣١ تجاره محاسبه
٢٤محمد حسين محمد رجائى٣٢ تجاره محاسبه
٢٨محمد حسين محمد عشماوي٣٣ تجاره محاسبه
٣١محمد حلمى ابراهيم خليفه٣٤ تجاره محاسبه
٢٥محمد حمدان محمد السيد عويس٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٢٩٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٢محمد حمدى سعد على١ تجاره محاسبه
٢٧محمد حمدى عبدالقادر ابراهيم٢ تجاره محاسبه
٢٣محمد حمدى مشعال امال٣ تجاره محاسبه
٢٥محمد حمدى مصطفى ابراهيم٤ تجاره محاسبه
٢٨محمد حموده فتحى ابوالقاسم٥ تجاره محاسبه
٢٩محمد حنفى محمد عبده٦ تجاره محاسبه
٢٨محمد حنفى محمود ابراهيم الشرابى٧ تجاره محاسبه
٢٦محمد حيدر محمود منصور٨ تجاره محاسبه
٢٧محمد خالد عبد الغنى جاب هللا٩ تجاره محاسبه

٢٣محمد خالد محمد محمد سالم١٠ تجاره محاسبه
٣١محمد خضر احمد محمد١١ تجاره محاسبه
٢٩محمد خلف احمد حميده١٢ تجاره محاسبه
٢٥محمد خلف رجب سليمان١٣ تجاره محاسبه
٣١محمد رأفت طاهر حماد١٤ تجاره محاسبه
٢٩محمد رأفت محمود محمود١٥ تجاره محاسبه
٢٤محمد رافت عبدالعظيم محمد١٦ تجاره محاسبه
٢٩محمد ربيع على احمد١٧ تجاره محاسبه
٣٢محمد ربيع محمد عفيفى١٨ تجاره محاسبه
٣٠محمد رجب عبد العزيز سليم١٩ تجاره محاسبه
٢٨محمد رشاد جالل على٢٠ تجاره محاسبه
٢٤محمد رشاد على صالح٢١ تجاره محاسبه
٢٨محمد رشاد عيد سرحان طاحون٢٢ تجاره محاسبه
٢٨محمد رشاد محمد حربى٢٣ تجاره محاسبه
٢٦محمد رشوان محمد ريان٢٤ تجاره محاسبه
٢٤محمد رضا عبد الحميد عبد العال االشرم٢٥ تجاره محاسبه
٢٩محمد رضا عبدالحميد سليم٢٦ تجاره محاسبه
٢٢محمد رضا مهدى جبر٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٢٩٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٧محمد رفعت عامر قاسم٢٨ تجاره محاسبه
٢٥محمد رفعت عمر قطب٢٩ تجاره محاسبه
٣٠محمد رمضان عبد الرازق سيد٣٠ تجاره محاسبه
٢٧محمد رمضان عبد العزيز محمد٣١ تجاره محاسبه
٢٣محمد رمضان عبد الموجود محمد٣٢ تجاره محاسبه
٢٧محمد رمضان عفيفى امام٣٣ تجاره محاسبه
٢٦محمد رمضان يحيى محمد٣٤ تجاره محاسبه
٢٨محمد زاهر محمد يوسف٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٢٩٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٣محمد سامح عبد النبى احمد١ تجاره محاسبه
٢٧محمد سامى ابو السعود عطيه٢ تجاره محاسبه
٢٧محمد سامى السيد موسى٣ تجاره محاسبه
٢٩محمد سامي حسن ابراهيم٤ تجاره محاسبه
٢٥محمد سامى محمد عبد الرحمن٥ تجاره محاسبه
٢٦محمد سعد الدين عبداللطيف٦ تجاره محاسبه
٢٤محمد سعد الصاوى محمد٧ تجاره محاسبه
٢٣محمد سعيد رفاعى سعيد٨ تجاره محاسبه
٢٥محمد سعيد عبد الحميد منصور٩ تجاره محاسبه

٢٤محمد سعيد عطيه السمانى١٠ تجاره محاسبه
٢٦محمد سعيد عويس سالم١١ تجاره محاسبه
٣٠محمد سعيد محمد عبد العزيز١٢ تجاره محاسبه
٢٧محمد سالم احمد محمود ابو زيد١٣ تجاره محاسبه
٢٧محمد سالمه محمد حسين١٤ تجاره محاسبه
٣٠محمد سليمان محمد سليمان١٥ تجاره محاسبه
٢٣محمد سمير اسماعيل عثمان١٦ تجاره محاسبه
٢٧محمد سمير السيد عطا١٧ تجاره محاسبه
٢٣محمد سمير امام حسن١٨ تجاره محاسبه
٢٨محمد سمير عبد المقصود١٩ تجاره محاسبه
٣١محمد سيد ابو السعود حجازى٢٠ تجاره محاسبه
٢٧محمد سيد بدوى محمد٢١ تجاره محاسبه
٢٣محمد سيد حنفى محمود٢٢ تجاره محاسبه
٢٣محمد سيد سالم حسن٢٣ تجاره محاسبه
٢٩محمد سيد عبدالستار عبدالرحيم٢٤ تجاره محاسبه
٢٣محمد سيد عبدالمجيد احمد٢٥ تجاره محاسبه
٢٥محمد سيد فهيم امام٢٦ تجاره محاسبه
٢٨محمد سيد محمد السيد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٢٩٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٧محمد سيد محمد الشربينى٢٨ تجاره محاسبه
٢٦محمد سيد محمد الطاهر٢٩ تجاره محاسبه
٣٢محمد سيد محمد خليل٣٠ تجاره محاسبه
٢٨محمد سيد محمد سيد السعدنى٣١ تجاره محاسبه
٢٧محمد سيد محمد قطب٣٢ تجاره محاسبه
٢٨محمد سيد محمد محمد٣٣ تجاره محاسبه
٢٢محمد سيد محمد محمد٣٤ تجاره محاسبه
٢٧محمد شحات رمضان عثمان٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٢٩٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٣محمد شريف احمد زغلول١ تجاره محاسبه
٢٦محمد شريف محمود سيد٢ تجاره محاسبه
٢٤محمد شريف مصطفى عبد التواب٣ تجاره محاسبه
٢٨محمد شعبان جابر محمد٤ تجاره محاسبه
٣٢محمد شعبان عبدربه عبدالرازق٥ تجاره محاسبه
٢٦محمد شعبان عود عبد العزيز٦ تجاره محاسبه
٣٢محمد شعبان عويس عبد الرازق٧ تجاره محاسبه
٢٥محمد شعبان محمد اسماعيل٨ تجاره محاسبه
٢٥محمد شعبان نادى محمد هالل٩ تجاره محاسبه

٣١محمد شكرى صابر سيد١٠ تجاره محاسبه
٢٧محمد شوقى محمود محمد١١ تجاره محاسبه
٢٨محمد شيمى حسن شيمى١٢ تجاره محاسبه
٢٤محمد صابر احمد محمد١٣ تجاره محاسبه
٢٥محمد صابر محمد سيد١٤ تجاره محاسبه
٢٨محمد صالح ابو الحديد حسن١٥ تجاره محاسبه
٣٠محمد صالح عبد الكريم محمد١٦ تجاره محاسبه
٢٩محمد صبرى عبدالمعطى نصار١٧ تجاره محاسبه
٢٣محمد صبرى عيد محمد١٨ تجاره محاسبه
٢٨محمد صفوت فتحى محمد عوض١٩ تجاره محاسبه
٢٥محمد صالح الدين محمد٢٠ تجاره محاسبه
٢٧محمد صالح حسنين محمد حسنين٢١ تجاره محاسبه
٣١محمد صالح سيد عبد القادر٢٢ تجاره محاسبه
٢٦محمد صالح صابر النبوى٢٣ تجاره محاسبه
٢٨محمد صالح محمد احمد٢٤ تجاره محاسبه
٢٥محمد صالح محمد محمود البكش٢٥ تجاره محاسبه
٢٣محمد ضاهر جاد الحق احمد٢٦ تجاره محاسبه
٢٨محمد ضياء الدين محمد رضا٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٢٩٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٧محمد طارق محمد محمود٢٨ تجاره محاسبه
٢٤محمد طلعت محمد ابراهيم٢٩ تجاره محاسبه
٢٩محمد طه االمين محمد٣٠ تجاره محاسبه
٢٤محمد طه محمد خليل٣١ تجاره محاسبه
٢٧محمد عابد ابراهيم محمود٣٢ تجاره محاسبه
٢٥محمد عادل عبدالعاطى دسوقى٣٣ تجاره محاسبه
٢٥محمد عاطف صالح مصطفى٣٤ تجاره محاسبه
٢٩محمد عباس محمد على٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٣٠٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٠محمد عبد الباسط حسن موسى١ تجاره محاسبه
٢٩محمد عبد التواب مبروك حماد٢ تجاره محاسبه
٢٥محمد عبد التواب محمد خليل صالح٣ تجاره محاسبه
٣١محمد عبد التواب ناجى غضبان٤ تجاره محاسبه
٢٧محمد عبد الحكيم على عبد الجليل٥ تجاره محاسبه
٢٩محمد عبد الحليم محمد احمد على٦ تجاره محاسبه
٢٥محمد عبد الحليم محمد عبدالحليم٧ تجاره محاسبه
٣١محمد عبد الحميد ابراهيم عبد الغنى٨ تجاره محاسبه
٢٨محمد عبد الحميد العمرى محمد٩ تجاره محاسبه

٣٢محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد١٠ تجاره محاسبه
٣٢محمد عبد الرؤف محمد مرزوق١١ تجاره محاسبه
٢٥محمد عبد الرحمن محمد حافظ١٢ تجاره محاسبه
٢٥محمد عبد الرحيم خيرى اسماعيل١٣ تجاره محاسبه
٣٢محمد عبد الرحيم محمد على١٤ تجاره محاسبه
٢٤محمد عبد الشافى سيد محمد١٥ تجاره محاسبه
٣٢محمد عبد الصبور فرج سيد١٦ تجاره محاسبه
٢٥محمد عبد العزيز عبد الحفيظ احمد١٧ تجاره محاسبه
٢٣محمد عبد العظيم احمد محمد١٨ تجاره محاسبه
٢٧محمد عبد الغنى محمد ابراهيم١٩ تجاره محاسبه
٢٥محمد عبد الفتاح محمد عبده٢٠ تجاره محاسبه
٢٦محمد عبد الاله محمد عبد الحليم٢١ تجاره محاسبه
٢٥محمد عبد هللا ابراهيم عبد هللا٢٢ تجاره محاسبه
٢٧محمد عبد هللا عبد السالم محمد٢٣ تجاره محاسبه
٢٦محمد عبد هللا عبد العزيز ترابيس٢٤ تجاره محاسبه
٢٥محمد عبد هللا عبد المنعم محمد٢٥ تجاره محاسبه
٣٠محمد عبد هللا على عبد الباقى٢٦ تجاره محاسبه
٣٠محمد عبد المجيد عبده عبد المجيد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٣٠١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٢محمد عبد المحسن سعيد عيد٢٨ تجاره محاسبه
٢٤محمد عبد المقصود سلمان ربيع٢٩ تجاره محاسبه
٢٨محمد عبد المقصود طه٣٠ تجاره محاسبه
٢٨محمد عبد الملك سالم عبد الرحمن٣١ تجاره محاسبه
٢٤محمد عبد المنعم ابراهيم خليل٣٢ تجاره محاسبه
٢٤محمد عبد المنعم سيد عبد الحليبم٣٣ تجاره محاسبه
٣١محمد عبد المنعم محمد امام٣٤ تجاره محاسبه
٣١محمد عبد المنعم محمد محمد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٣٠٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٠محمد عبد الناصر عبد المحسن فارس١ تجاره محاسبه
٢٩محمد عبد النبى رفعت ابراهيم٢ تجاره محاسبه
٣٠محمد عبدالرؤوف عبدالقادر محمد٣ تجاره محاسبه
٢٤محمد عبدالرازق جمال الدين مصطفى٤ تجاره محاسبه
٢٦محمد عبدالرحيم القنانى محمود٥ تجاره محاسبه
٣٠محمد عبدالقادر محمود محمد٦ تجاره محاسبه
٢٥محمد عبدالكريم عبدالحليم حسن٧ تجاره محاسبه
٢٨محمد عبدهللا محمد حسن٨ تجاره محاسبه
٢٤محمد عبدهللا محمد محمود٩ تجاره محاسبه

٢٨محمد عبدهللا يسن نصر عليوه١٠ تجاره محاسبه
٢٥محمد عبدالمنعم خطاب عزب١١ تجاره محاسبه
٢٩محمد عبدالمنعم محروس ابراهيم١٢ تجاره محاسبه
٣١محمد عبده عبد الفتاح عبد النبى١٣ تجاره محاسبه
٢٤محمد عبده عبدالحكيم فرج١٤ تجاره محاسبه
٢٩محمد عبده محمد فراج١٥ تجاره محاسبه
٢٦محمد عبده محمود محمد سالمه١٦ تجاره محاسبه
٢٩محمد عثمان عبد الرحمن عثمان١٧ تجاره محاسبه
٣١محمد عثمان عبد القادر ايوب١٨ تجاره محاسبه
٢٥محمد عثمان محمد عثمان١٩ تجاره محاسبه
٢٩محمد عدلى سيد محمد٢٠ تجاره محاسبه
٢٤محمد عرفه حمدى حافظ٢١ تجاره محاسبه
٣٠محمد عرفه عثمان سويلم شميله٢٢ تجاره محاسبه
٢٨محمد عزالدين محمد ابراهيم٢٣ تجاره محاسبه
٢٤محمد عالء الدين فتحى ابو الحديد٢٤ تجاره محاسبه
٢٩محمد عالء الدين محمد صالح٢٥ تجاره محاسبه
٢٤محمد على ابو المجد محمد٢٦ تجاره محاسبه
٣٠محمد على احمد عيد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٣٠٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤محمد على حامد محمد٢٨ تجاره محاسبه
٢٣محمد على حسين بسيونى٢٩ تجاره محاسبه
٢٦محمد على حميده احمد٣٠ تجاره محاسبه
٢٣محمد على ذكى عبد اللطيف٣١ تجاره محاسبه
٢٨محمد على راغب على٣٢ تجاره محاسبه

صفحة ٣٠٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٨ماريان عدلي رياض خله١ حقوق 
٢٩ماريان كريم طانيوس فهمى عبد الشهيد٢ زراعة
٢٧ماريان نصر البير كامل٣ حقوق 
٢٧ماريانا فتحى ناشد جندى٤ نظم معلومات 
٢٨ماريانا اليق ابراهيم عبدالملك٥ حقوق 
٢٥مارينا جرجس فليب هنري٦ حقوق 
٢٣مارينا سليمان راغب ايوب٧ حقوق 
٢٣مارينا طنيوس برسوم٨ اداب
٢٤مارينا عبدهللا شفيق سعد٩ حقوق 

٢٢مارينا فيكتور فوزي يوسف١٠ حقوق 
٢٢ماريهان اشرف محمد مصطفي١١ حقوق 
٢٤مازن خالد عبداللطيف محمد١٢ حقوق 
٢٦مازن عصام الدين محمد عبده١٣ بكالوريوس تجارة
٢٧ماهر سمير حامد موسى١٤ زراعة
٢٩ماهر علي منصور احمد١٥ حقوق 
٣٢ماهر فريد فهمى مزيد١٦ شريعه و قانون
٢٩ماهر محمد اسماعيل محمد شحاته١٧ حقوق 
٢٤ماهر مهران محمد عبدالرحمن١٨ حقوق 
٣٠مايكل جمال فكرى عوض١٩ حقوق 
٣١مايكل زكى لبيب ملطى٢٠ خدمه اجتماعيه
٢٩مايكل عادل عزيز شنودة٢١ حقوق 
٣١مبارك سعداوي راشد موسي٢٢ حقوق 
٢٩مبروكه مصطفي حسين عبدالحفيظ٢٣ حقوق 
٣٣متولي عبدهللا مصطفي متولي٢٤ حقوق 
٢٦متولى مختار متولى عبد الرحمن٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٦مجاهد محمود مجاهد خفاجى٢٦ زراعة
٢٨مجدي احمد ابو بكر زهر٢٧ حقوق 

صفحة ٣٠٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٠مجدي سعيد عطا هيبه٢٨ حقوق 
٢٢مجدى صبرى محمود حسبو٢٩ بكالوريوس تجارة
٣٠مجدى عبد المنعم فهيم عبد الحافظ٣٠ حقوق 
٣٢مجدي كمال عبدالفتاح محمد٣١ حقوق 
٣١مجدى محمد على عمران٣٢ نظم معلومات 
٢٦مجدى نبيل ثابت سيد احمد٣٣ خدمه اجتماعيه
٢٣محاسن نصر سعيد خليل٣٤ نظم معلومات 
٢٢محاسن يوسف حلمي علي٣٥ حقوق 
٢٨محروس سيد احمد حسن٣٦ شريعه و قانون
٢٦محروس هاشم عبدالحليم على٣٧ شريعه و قانون
٣٢محسن احمد عبدالمحسن محمود٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ٣٠٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٢محسن سالمه خليل امام١ خدمه اجتماعيه
٢٤محسن محمود احمد محمد٢ حقوق 
٣١محمد ابراهيم ابراهيم عبد الدايم٣ حقوق 
٢٩محمد ابراهيم ابراهيم محمد٤ نظم معلومات 
٢٦محمد ابراهيم احمد السيد خليفة٥ حقوق 
٢٣محمد ابراهيم احمد عبدالرحمن٦ حقوق 
٢٩محمد ابراهيم احمد عبدهللا٧ حقوق 
٢٣محمد ابراهيم الدسوقى عبدالحافظ٨ نظم معلومات 
٢٦محمد ابراهيم حسين امين٩ حقوق 

٢٨محمد ابراهيم سيد عثمان١٠ نظم معلومات 
٢٨محمد ابراهيم شمس الدين سعيد١١ حقوق 
٢٦محمد ابراهيم عباس على١٢ شريعه و قانون
٢٧محمد ابراهيم عبدالرازق احمد١٣ نظم معلومات 
٢٨محمد ابراهيم عبدالعزيز شحاته١٤ حقوق 
٣٢محمد ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم١٥ حقوق 
٢٧محمد ابراهيم عبدالعظيم محمود١٦ حقوق 
٢٧محمد ابراهيم عبدالمولى على١٧ نظم معلومات 
٢٥محمد ابراهيم عثمان محمد١٨ حقوق 
٢٩محمد ابراهيم علي حواش١٩ حقوق 
٣٠محمد ابراهيم على قاسم على٢٠ نظم معلومات 
٢٢محمد ابراهيم عوضين ابراهيم٢١ حقوق 
٢٤محمد ابراهيم محمد ابراهيم٢٢ زراعة
٢٧محمد ابراهيم محمد احمد بخيت٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد ابراهيم محمد السيد٢٤ حقوق 
٢١محمد ابراهيم محمد سالم٢٥ حقوق 
٣٠محمد ابراهيم محمد سالمه٢٦ حقوق 
٢٣محمد ابراهيم محمد عبداللطيف٢٧ حقوق 

صفحة ٣٠٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٥محمد ابراهيم محمد عويضه٢٨ نظم معلومات 
٢٣محمد ابراهيم مدبولي محمد٢٩ حقوق 
٢٨محمد ابو العيون محمد حسيب٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد ابو النور احمد غريب٣١ نظم معلومات 
٢٣محمد ابو زيد احمد ابو زيد٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد ابوالسعود محمد فرحات٣٣ حقوق 
٢٣محمد ابوالعال محمد عبدالرحمن٣٤ حقوق 
٣٢محمد احمد ابراهيم احمد٣٥ السن
٣١محمد احمد ابراهيم درويش٣٦ خدمه اجتماعيه
٣٢محمد احمد ابراهيم عبدالحميد٣٧ حقوق 
٢٤محمد احمد ابراهيم عبدالمقصود٣٨ نظم معلومات 

صفحة ٣٠٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٢محمد احمد ابو السعود محمد١ خدمه اجتماعيه
٣٢محمد احمد ابو مطر٢ شريعه و قانون
٢٨محمد احمد ابوالفتوح مؤمن٣ حقوق 
٢٥محمد احمد احمد عبد الونيس٤ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد احمد احمد عبدالمتجلي٥ حقوق 
٢٦محمد احمد احمد مرسى٦ اداب
٢٦محمد احمد البدوى محمود محمد٧ نظم معلومات 
٢٨محمد احمد توفيق ابوالليل٨ حقوق 
٢٨محمد احمد حامد عبد الجليل٩ اداب

٣٠محمد احمد حسين احمد١٠ حقوق 
٣٠محمد احمد حسين عبدالباقي١١ حقوق 
٢٦محمد احمد حسين متولي١٢ حقوق 
٢٤محمد احمد حلمى ابراهيم سليم١٣ خدمه اجتماعيه
٢٨محمد احمد خضرى ابو زيد١٤ خدمه اجتماعيه
٢٥محمد احمد خليل احمد اسماعيل١٥ حقوق 
٢٤محمد احمد رجب احمد١٦ حقوق 
٣٠محمد احمد سعد احمد١٧ بكالوريوس تجارة
٣٢محمد احمد سعد احمد الشاهد١٨ حقوق 
٢٣محمد احمد سعد احمد الشاهد١٩ حقوق 
٢٥محمد احمد سعد الدين السيد٢٠ زراعة
٢٩محمد احمد سعدالدين جاد٢١ حقوق 
٢٤محمد احمد سيد احمد٢٢ بكالوريوس  ادارة صناعيه 
٢٤محمد احمد سيد احمد٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد احمد سيف االسالم حسنى٢٤ زراعة
٢٥محمد احمد شوقى احمد٢٥ خدمه اجتماعيه
٢٩محمد احمد صابر احمد٢٦ حقوق 
٢٧محمد احمد طاهر صالح٢٧ حقوق 

صفحة ٣٠٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤محمد احمد عادل حسن٢٨ حقوق 
٢٦محمد احمد عبد الحميد عبد المحسن٢٩ زراعة
٣١محمد احمد عبد الخالق شعالن٣٠ بكالوريوس رقابه جودة 
٢٥محمد احمد عبد الرحمن سيد٣١ اداب
٢٥محمد احمد عبد المعطى ابراهيم٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد احمد عبدالعال عبدالعزيز٣٣ حقوق 
٣١محمد احمد عبدالعظيم عثمان٣٤ خدمه اجتماعيه
٢٣محمد احمد عبدالعليم الفرماوي٣٥ حقوق 
٢٥محمد احمد عبدالغني خليل٣٦ حقوق 
٢٩محمد احمد عبدالفضيل شيمي٣٧ حقوق 
٢٤محمد احمد عبدهللا احمد٣٨ حقوق 

صفحة ٣١٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٣محمد احمد عبدالمجيد عنبر١ حقوق 
٣١محمد احمد عبدالمنعم محمد٢ حقوق 
٢٨محمد احمد عبده عثمان٣ حقوق 
٢٤محمد احمد عشرى سيد٤ اداب
٢٩محمد احمد عصام الدين يوسف٥ حقوق 
٢٨محمد احمد على اسماعيل٦ خدمه اجتماعيه
٢٦محمد احمد علي البري٧ حقوق 
٢٧محمد احمد فؤاد محمد٨ نظم معلومات 
٢٨محمد احمد فتحى احمد٩ بكالوريوس تجارة

٢٤محمد احمد فتحى محمود١٠ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد احمد فهمى محمود١١ خدمه اجتماعيه
٢٥محمد احمد قرني محمد١٢ حقوق 
٢٣محمد احمد كامل احمد١٣ نظم معلومات 
٢٥محمد احمد لطفي احمد١٤ حقوق 
٢٥محمد احمد مبروك احمد١٥ اداب
٢٥محمد احمد مجدى عبد المنعم١٦ زراعة
٢٤محمد احمد محفوظ احمد١٧ حقوق 
٢٥محمد احمد محمد احمد١٨ خدمه اجتماعيه
٢٨محمد احمد محمد احمد عثمان١٩ نظم معلومات 
٢٦محمد احمد محمد حسنين٢٠ حقوق 
٣١محمد احمد محمد حسين٢١ حقوق 
٢٦محمد احمد محمد خاطر٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد احمد محمد ركابى٢٣ نظم معلومات 
٣١محمد احمد محمد شاكر٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٨محمد احمد محمد عبدهللا٢٥ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد احمد محمد عزب٢٦ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد احمد محمد محمد رمضان٢٧ حقوق 

صفحة ٣١١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٦محمد احمد محمد محمود٢٨ حقوق 
٢٨محمد احمد محمود محمد ابوعميره٢٩ حقوق 
٢٥محمد احمد مراد احمد٣٠ حقوق 
٣٠محمد احمد منصور حسين٣١ اداب
٢٦محمد احمد نادى محمد٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٤محمد احمد همام٣٣ خدمه اجتماعيه
٢٥محمد احمد واعر عبدالموجود٣٤ حقوق 
٢٧محمد اسامة محمد حسين٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد اسامه ابراهيم محمد٣٦ حقوق 
٢٤محمد اسامه احمد ابراهيم٣٧ حقوق 
٢٢محمد اسامه احمد محمد٣٨ حقوق 

صفحة ٣١٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣١محمد اسامه عامر سيد١ خدمه اجتماعيه
٢٩محمد اسامه يحيي حسن٢ بكالوريوس تجارة
٢٢محمد اسعد حسن محمد٣ حقوق 
٣١محمد اسماعيل حسن محمد همام٤ نظم معلومات 
٢٧محمد اسماعيل رمضان اسماعيل٥ حقوق 
٢٥محمد اسماعيل زينهم حسن٦ نظم معلومات 
٢٧محمد اسماعيل سيد اسماعيل٧ حقوق 
٢٣محمد اسماعيل شحاته شاهين٨ حقوق 
٢٥محمد اسماعيل عبد العظيم بكرى٩ حقوق 

٢٣محمد اسماعيل عبدالحميد راضي١٠ حقوق 
٢٥محمد اسماعيل عبدهللا يوسف١١ حقوق 
٢٧محمد اسماعيل عبدالموجود اسماعيل١٢ حقوق 
٢٥محمد اشرف ابراهيم عبدالمنعم١٣ حقوق 
٢٦محمد اشرف ابوطالب حسن١٤ حقوق 
٢٣محمد اشرف احمد محمود١٥ حقوق 
٢٦محمد اشرف عبدالحميد سعيد١٦ حقوق 
٢٧محمد اشرف لطفي بركات١٧ حقوق 
٢٢محمد اشرف محمد توكل١٨ حقوق 
٢٦محمد اشرف محمد دردير١٩ حقوق 
٢٣محمد اكرم محمد عامر٢٠ حقوق 
٢٤محمد التهامي محمد ةعبدالرحيم٢١ حقوق 
٢٨محمد الداخلى عبدالوهاب السيد٢٢ شريعه و قانون
٢٧محمد السنوسي محمد علي٢٣ حقوق 
٢٧محمد السيد البدوي رمضان٢٤ حقوق 
٢٧محمد السيد عزالدين احمد حسن٢٥ حقوق 
٢٨محمد السيد محمد علي٢٦ حقوق 
٣١محمد الطاهر على حسن علىى٢٧ شريعه و قانون

صفحة ٣١٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٠محمد الطيب عبد الراضى عبد الستار ابو العال٢٨ لغات و ترجمه
٣٢محمد المنذر هشام محمد السعودي٢٩ حقوق 
٣٢محمد الهادي محمود محمد احمد٣٠ حقوق 
٢٨محمد امين حسن عبدهللا٣١ حقوق 
٢٥محمد امين شوقى عبدالعظيم احمد٣٢ نظم معلومات 
٣٠محمد امين عبد الجواد٣٣ زراعة
٢٦محمد امين عبدالعليم محمد٣٤ حقوق 
٢٩محمد انس صابر على موسى٣٥ خدمه اجتماعيه
٢٨محمد انور امام محمد٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد انور حنفى محمود٣٧ شريعه و قانون
٣١محمد انور سعد احمد السيد٣٨ نظم معلومات 

صفحة ٣١٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٧محمد انور عزت عاشور١ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد انور نورالدين عبدالحليم٢ حقوق 
٢٦محمد بدر زكريا عبد المطلب٣ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد بدرى احمد حسين٤ اداب
٢٩محمد بدوى زعفران على٥ خدمه اجتماعيه
٢٩محمد بدوى عبد الحميد منصور٦ زراعة
٢٥محمد بركات محمد عبدالجواد٧ خدمه اجتماعيه
٢٨محمد بشير سليمان احمد٨ حقوق 
٢٩محمد بشير محمد خليفه٩ حقوق 

٣٠محمد بغدادي رشدي احمد١٠ حقوق 
٣٠محمد بكر خالد حسين١١ خدمه اجتماعيه
٣٠محمد بكر فرج بكر١٢ حقوق 
٢٤محمد بكير عبدالحميد١٣ حقوق 
٢٦محمد بهاء الدين محمد صالح١٤ حقوق 
٢٨محمد بهنسي عبدالتواب عبيد١٥ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد بيومي احمد خليل١٦ حقوق 
٣٢محمد بيومى حنفى بيومى١٧ نظم معلومات 
٢٦محمد توفيق فرج توفيق١٨ اداب
٢٤محمد ثابت ابراهيم طلبه١٩ شريعه و قانون
٢٧محمد ثروت سعد زغلول٢٠ حقوق 
٣٠محمد ثروت على السيد٢١ نظم معلومات 
٣٢محمد جابر محمد علي٢٢ بكالوريوس تجارة
٣٣محمد جاد رجب احمد٢٣ خدمه اجتماعيه
٢٥محمد جاد عبد الرحمن بدوى٢٤ حقوق 
٣١محمد جالء خيرى احمد٢٥ حقوق 
٣٢محمد جالل السيد عبدالمحسن٢٦ حقوق 
٢٥محمد جالل حنفي محمود٢٧ حقوق 

صفحة ٣١٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٧محمد جالل عبدالراضي سعيد٢٨ حقوق 
٢٣محمد جمال ابراهيم متولى٢٩ ادارة و سكرتاريه
٢٧محمد جمال ابوالفتوح محمد٣٠ حقوق 
٢٨محمد جمال احمد عبدالبصير مبروك٣١ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد جمال احمد عبدالهادي٣٢ حقوق 
٢٤محمد جمال احمد محمد٣٣ نظم معلومات 
٢٤محمد جمال اسماعيل احمد٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد جمال اسماعيل احمد٣٥ نظم معلومات 
٢٣محمد جمال الدين حسين امام٣٦ حقوق 
٢٧محمد جمال الدين سعد زغلول٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد جمال الدين محمد راضى٣٨ حقوق 

صفحة ٣١٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥محمد جمال جاد السيد١ حقوق 
٣٠محمد جمال جمعه عيد٢ حقوق 
٢٥محمد جمال حلمى عبدالفتاح٣ نظم معلومات 
٢٩محمد جمال حموده حسن٤ حقوق 
٢٥محمد جمال خليفه محمد٥ حقوق 
٢٤محمد جمال رشاد عبد الحميد٦ حقوق 
٢٧محمد جمال سليمان هليل٧ شريعه و قانون
٢٩محمد جمال سيد صالح٨ حقوق 
٢٩محمد جمال عادل حسن حسن٩ خدمه اجتماعيه

٢٧محمد جمال عبد العال عبدالرحمن١٠ حقوق 
٢٤محمد جمال عبد الغنى محمد١١ اداب
٣١محمد جمال عبدالباسط محمد١٢ حقوق 
٢٧محمد جمال عبدالجواد عيسي١٣ حقوق 
٢٩محمد جمال عبدالحفيظ حسن١٤ نظم معلومات 
٣١محمد جمال عبدالرحيم عليش١٥ خدمه اجتماعيه
٢٤محمد جمال عبدالعزيز عبدالغنى١٦ حقوق 
٢٧محمد جمال عبدالناصر احمد١٧ حقوق 
٢٥محمد جمال عبدالناصر سليمان١٨ حقوق 
٢٥محمد جمال عبده بيومى١٩ حقوق 
٢٨محمد جمال علي حسن٢٠ حقوق 
٢٣محمد جمال علي عبدالفتاح٢١ حقوق 
٢٥محمد جمال فرج على٢٢ زراعة
٢٤محمد جمال محمد حافظ٢٣ نظم معلومات 
٣٢محمد جمال محمد محمد مهدى٢٤ نظم معلومات 
٢٨محمد جمعه احمد جمعه٢٥ حقوق 
٢٧محمد جمعه عباس عبدالمجيد٢٦ حقوق 
٣٠محمد جميل عبدالصادق ابوعون٢٧ حقوق 

صفحة ٣١٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٣محمد جهاد محمد سلطان٢٨ حقوق 
٢٦محمد جوده حسن علي٢٩ حقوق 
٢٦محمد حافظ محمود محمد٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد حافظ يحي عويس٣١ حقوق 
٢٢محمد حامد خميس حامد٣٢ زراعة
٢٥محمد حامد محمد احمد٣٣ حقوق 
٢٦محمد حجاج حسنين السيد٣٤ حقوق 
٣٠محمد حجاج رفاعى محمود٣٥ خدمه اجتماعيه
٢٧محمد حجازى عبدالفتاح محمد٣٦ نظم معلومات 
٢٦محمد حسام عباس عبدالحليم٣٧ خدمه اجتماعيه
٢٦محمد حسانين عوض حسانين٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ٣١٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٢محمد حسن السيد عبداللطيف١ نظم معلومات 
٢٩محمد حسن جمعه حسن٢ خدمه اجتماعيه
٢٤محمد حسن حامد عباس٣ حقوق 
٢٤محمد حسن حسن على٤ خدمه اجتماعيه
٢٤محمد حسن رشوان عبدالسيد٥ حقوق 
٢٦محمد حسن زكى عبد هللا٦ اداب
٣٢محمد حسن سعد حسن٧ حقوق 
٢٧محمد حسن سيد حسين٨ حقوق 
٢٨محمد حسن شحاته فرغلى٩ خدمه اجتماعيه

٢٥محمد حسن عبد الحميد عبد الهادى١٠ حقوق 
٢٦محمد حسن عبدالمنعم صديق١١ شريعه و قانون
٢٧محمد حسن علي ابوالحسن١٢ حقوق 
٢٧محمد حسن علي حسن حسين١٣ حقوق 
٢٥محمد حسن على محمد١٤ خدمه اجتماعيه
٢٦محمد حسن كامل احمد١٥ نظم معلومات 
٢٨محمد حسن محفوظ حسن على١٦ خدمه اجتماعيه
٢٥محمد حسن محمد فرجاني١٧ حقوق 
٢٩محمد حسن محمد محمد عبدالعال١٨ حقوق 
٢٦محمد حسن محمود حسن١٩ حقوق 
٢٤محمد حسنى ابراهيم على٢٠ حقوق 
٢٧محمد حسنى رشوان عبد المنعم٢١ حقوق 
٢٧محمد حسني محمد عبدالفتاح٢٢ حقوق 
٢٥محمد حسني محمد عبدهللا٢٣ حقوق 
٢٨محمد حسين احمد سيد٢٤ شريعه و قانون
٢٨محمد حسين احمد محمد٢٥ حقوق 
٢٢محمد حسين احمد نوح٢٦ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٧محمد حسين حسن احمد٢٧ حقوق 

صفحة ٣١٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤محمد حسين سيد ابراهيم٢٨ حقوق 
٢٣محمد حسين سيد ابوطالب٢٩ حقوق 
٢٢محمد حسين عبد الحافظ عبد الرازق٣٠ بكالوريوس رقابه وجوده
٢٦محمد حسين عبدالعاطي عبدالمجيد٣١ حقوق 
٢٥محمد حسين عبدالعزيز محمد٣٢ حقوق 
٣٢محمد حسين عبدالقادر قاسم٣٣ حقوق 
٢٣محمد حسين عيد حسين٣٤ اداب
٢٦محمد حسين كامل السيد٣٥ حقوق 
٣١محمد حسين كامل محمد٣٦ زراعة
٢٥محمد حسين محمد حسين٣٧ حقوق 

صفحة ٣٢٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٧محمد حسين محمد قاسم١ نظم معلومات 
٢٧محمد حسين مصطفي عبدالعال٢ حقوق 
٢٦محمد حسين موسى جبريل٣ حقوق 
٣٠محمد حسين يحيى ثاقب٤ حقوق 
٣٠محمد حلمى سيد بكرى٥ خدمه اجتماعيه
٣٠محمد حلمى سيد بكرى٦ خدمه اجتماعيه
٢٥محمد حلمي عبدالحميد محمد٧ حقوق 
٢٢محمد حمدى احمد محمد٨ نظم معلومات 
٢٨محمد حمدى توفيق رضوان٩ نظم معلومات 

٢٦محمد حمدى حامد انور١٠ حقوق 
٢٨محمد حمدى شكرى سالمه١١ خدمه اجتماعيه
٢٤محمد حمدي عبدالرحمن احمد١٢ حقوق 
٢٣محمد حمدي عبدالمنعم زكي١٣ حقوق 
٢٧محمد حمدى عبدربه على١٤ نظم معلومات 
٢٥محمد حمدى على سليمان١٥ شريعه و قانون
٣٠محمد حمدي علي شحاته١٦ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد حمدي فرغلي حجاج١٧ حقوق 
٢٦محمد حمدي محمد السيد١٨ بكالوريوس تجارة
٣١محمد حمدى محمد حسن١٩ شريعه و قانون
٢٩محمد حمدي محمد علي٢٠ حقوق 
٢٣محمد حمدي محمود سيد٢١ حقوق 
٢٦محمد حنفي ابراهيم حنفي٢٢ حقوق 
٢٦محمد حنفى ابو الحسن ابو بكر٢٣ زراعة
٢٢محمد حنفى ظريف محمد٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد حنفي محمود حسن٢٥ حقوق 
٢٥محمد خالد ابراهيم ابراهيم الدبركى٢٦ نظم معلومات 
٢٥محمد خالد حبيب علي٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٣٢١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٢محمد خالد صفوت احمد٢٨ حقوق 
٢٤محمد خالد عبدالحميد احمد٢٩ حقوق 
٢٣محمد خالد عبدالحميد لبنه٣٠ حقوق 
٢١محمد خالد قرني عبدالحميد٣١ حقوق 
٢٣محمد خالد محمد دوريش٣٢ حقوق 
٢٣محمد خالد محمد عبدالرحيم٣٣ حقوق 
٢٣محمد خضر محمود خضر٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد خالف عبد الظاهر محمد٣٥ زراعة
٢٤محمد خليفه احمد حسين٣٦ حقوق 
٢٧محمد خليل عبدالوهاب عبدالباقي٣٧ حقوق 
٢٩محمد خميس مشرف خليفه٣٨ حقوق 

صفحة ٣٢٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٧محمد خيرى امين احمد١ خدمه اجتماعيه
٢٤محمد خيري رضوان محمد٢ حقوق 
٢٤محمد دخير حسن على٣ خدمه اجتماعيه
٢٣محمد رأفت فاروق محمد٤ اداب
٢٦محمد راجح عبدالستار عطا٥ حقوق 
٢٧محمد راضى صالح صاوى٦ نظم معلومات 
٢٥محمد رافت عبدالقادر الصديق٧ حقوق 
٢٧محمد رافت كامل اسماعيل٨ حقوق 
٢٧محمد ربيع احمد محمد٩ حقوق 

٢٨محمد ربيع خضر بدوي١٠ حقوق 
٢٦محمد ربيع عبد العظيم محمود١١ حقوق 
٣٠محمد ربيع محمد عبدالعزيز١٢ حقوق 
٢٣محمد رجب جبريل محمد١٣ حقوق 
٢٨محمد رجب حسين ابراهيم١٤ نظم معلومات 
٢٥محمد رجب حمودي عليو١٥ حقوق 
٢٩محمد رجب عبدالسميع محمد١٦ خدمه اجتماعيه
٣٠محمد رجب عطيه السيد طياله١٧ حقوق 
٢٨محمد رجب محمد عبدالرحمن١٨ حقوق 
٢٦محمد رجب محمد عبده١٩ خدمه اجتماعيه
٢٤محمد رزق عبد المعبود سالم٢٠ بكالوريوس تجارة
٣١محمد رشاد جمال الدين محمد٢١ نظم معلومات 
٢٤محمد رشوان كامل ابراهيم٢٢ نظم معلومات 
٢٣محمد رشيدي امين محمد٢٣ حقوق 
٢٤محمد رضا عبدالسالم محمود٢٤ حقوق 
٣١محمد رضا عبدالمنعم ابراهيم٢٥ خدمه اجتماعيه
٢٨محمد رضا علي عبده٢٦ حقوق 
٣١محمد رضا فصيح سيف النصر٢٧ حقوق 

صفحة ٣٢٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٥محمد رضانا زايد عبدالباقي٢٨ حقوق 
٣١محمد رضوان محمد احمد٢٩ حقوق 
٢٦محمد رفعت احمد زيد٣٠ حقوق 
٢٦محمد رفعت حسن احمد٣١ خدمه اجتماعيه
٢٣محمد رمضان احمد خليفه٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٨محمد رمضان اسماعيل حسن٣٣ حقوق 
٢٤محمد رمضان جالل ابراهيم٣٤ حقوق 
٢٨محمد رمضان حسن محمد٣٥ خدمه اجتماعيه
٢٨محمد رمضان سيد محمد٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٨محمد رمضان شافعي توفيق٣٧ حقوق 
٢٨محمد رمضان عبد الرازق سيد٣٨ اداب

صفحة ٣٢٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٤محمد رمضان عبد السالم محمد١ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد رمضان عبدالغفار رفاعي٢ حقوق 
٢٥محمد رمضان عزت سليمان٣ نظم معلومات 
٢٨محمد رمضان علواني حسن٤ حقوق 
٢٥محمد ريان احمد محمد٥ حقوق 
٢٦محمد زاهر احمد تهامي٦ حقوق 
٢٧محمد زغلول احمد ابراهيم٧ حقوق 
٢٥محمد زغلول محمود عبدالمطلب٨ حقوق 
٢٥محمد زكريا بالل محمد٩ حقوق 

٢٧محمد زكريا محمد ابراهيم١٠ حقوق 
٢٦محمد زكريا محمد عبدالحميد الشاذلي١١ حقوق 
٢٨محمد زينهم احمد محمد١٢ خدمه اجتماعيه
٢٤محمد زينهم سليمان السيد١٣ اداب
٢٤محمد سالم عبدالحليم جمعه١٤ شريعه و قانون
٢٧محمد سامى احمد محمد١٥ خدمه اجتماعيه
٢٤محمد سامي حمام محمد١٦ حقوق 
٢٧محمد سامى عبد الرحمن عبد الستار١٧ زراعة
٢٧محمد سامي عبدالعزيز عثمان١٨ حقوق 
٢٤محمد سامى محمد عتريس١٩ حقوق 
٢٣محمد سامى محمد محمد٢٠ حقوق 
٢٥محمد سامى مصطفى محمد٢١ حقوق 
٢٧محمد سرور عبد الفتاح محمد٢٢ بكالوريوس تجارة
٣٢محمد سري عبدالاله محمد٢٣ حقوق 
٢٥محمد سعد احمد عبدالرحيم٢٤ حقوق 
٢٥محمد سعد امام حسن٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد سعد حسن سعد٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد سعد سيد عبدالحافظ٢٧ حقوق 

صفحة ٣٢٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣محمد سعد عبدالحميد عبدالعال٢٨ حقوق 
٢٧محمد سعد عبدالعظيم ابراهيم٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد سعد علوانى محمد٣٠ اداب
٢٥محمد سعد فكرى عبد اللطيف٣١ اداب
٢٤محمد سعد محمد محمد٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٨محمد سعدالدين محمد حامد٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد سعودى امين عوض هللا٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد سعيد بدر ابراهيم٣٥ تربيه
٢٧محمد سعيد حسن محمد٣٦ حقوق 
٢٢محمد سعيد حمدى المصيلحى٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد سعيد حنفي محمد٣٨ حقوق 

صفحة ٣٢٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٨محمد سعيد رمضان محمد برعي١ حقوق 
٢٥محمد سعيد سيد على٢ حقوق 
٢٧محمد سعيد عبدالرحمن محمد٣ حقوق 
٢٤محمد سعيد عبدالعظيم بكري٤ حقوق 
٢٩محمد سعيد عبدالعظيم محمود٥ حقوق 
٣١محمد سعيد عثمان خفاجه٦ خدمه اجتماعيه
٢٣محمد سعيد على رمضان٧ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد سعيد فايز محمد٨ حقوق 
٢٤محمد سعيد محمد سالم٩ حقوق 

٢٥محمد سعيد محمد سيد١٠ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد سعيد محمد محمود١١ خدمه اجتماعيه
٢٩محمد سعيد محمد مصطفي١٢ حقوق 
٣٢محمد سعيد محمود العدوى١٣ خدمه اجتماعيه
٢٥محمد سعيد مهران عبيد١٤ حقوق 
٢٧محمد سالمه ابوزيد سالمه١٥ حقوق 
٢٣محمد سالمه زكى عيد١٦ تربيه
٢٧محمد سالمه عبدالفضيل قطب١٧ حقوق 
٢٨محمد سلمي حسن حسان١٨ حقوق 
٢٩محمد سليم احمد سليم١٩ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد سليمان محمد سليمان٢٠ اداب
٣٢محمد سمير عبدالعزيز احمد امام٢١ حقوق 
٢٢محمد سمير يوسف راغب٢٢ حقوق 
٢٧محمد سيد احمد ابو سريع٢٣ زراعة
٣٠محمد سيد احمد حسن٢٤ شريعه و قانون
٣٠محمد سيد احمد سيد٢٥ حقوق 
٣١محمد سيد احمد شحاته٢٦ حقوق 
٢٧محمد سيد احمد عبد الواحد٢٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ٣٢٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٩محمد سيد احمد عبدالسميع٢٨ نظم معلومات 
٢٦محمد سيد احمد عبدالعال٢٩ حقوق 
٢٩محمد سيد الهامي محمد عبدالعال٣٠ حقوق 
٢٤محمد سيد امين عثمان٣١ زراعة
٢٧محمد سيد امين محمود٣٢ حقوق 
٣١محمد سيد حامد رزق٣٣ حقوق 
٢٥محمد سيد حسين جارحي٣٤ حقوق 
٢٩محمد سيد حسين فرغلي٣٥ حقوق 
٢٤محمد سيد عبدالعال رضوان٣٦ حقوق 
٢٤محمد سيد عبدالعليم احمد٣٧ حقوق 
٢٧محمد سيد عبدالمنعم عنتبلي٣٨ حقوق 

صفحة ٣٢٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٨محمد سيد عبدالمنعم محمد بكر١ حقوق 
٢٦محمد سيد على سيد٢ خدمه اجتماعيه
٢٤محمد سيد عواد محمد٣ نظم معلومات 
٢٣محمد سيد محمد الطوبجي٤ بكالوريوس تجارة
٣٢محمد سيد محمد سيد٥ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد سيد محمد عبدالحليم٦ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد سيد محمد عبدالفتاح٧ حقوق 
٣٢محمد سيد محمد مرسي٨ حقوق 
٢٧محمد سيد محمود عثمان٩ حقوق 

٢٨محمد سيد محمود محمد١٠ اداب
٢٦محمد سيد مصطفى عبد الحميد١١ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد سيد مصطفى كمال١٢ حقوق 
٣١محمد سيد نادى محمد١٣ اداب
٣٠محمد سيف سيد احمد الفخرى١٤ السن
٢٩محمد شاهين حسن سليم١٥ خدمه اجتماعيه
٢٧محمد شحاته محمد مخيمر١٦ حقوق 
٢٦محمد شرف الدين مصطفي حجازي١٧ حقوق 
٢٩محمد شريف كامل عبد الحميد١٨ نظم معلومات 
٢٥محمد شعبان ابراهيم عيد١٩ بكالوريوس تجارة
٣١محمد شعبان امين اسماعيل٢٠ حقوق 
٢٣محمد شعبان حسين الخولي٢١ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد شعبان حميده عبد الرازق٢٢ اداب
٢٣محمد شعبان زايد ناجي٢٣ حقوق 
٢٨محمد شعبان سليمان امام٢٤ نظم معلومات 
٢٧محمد شعبان سيف النصر صالحين٢٥ خدمه اجتماعيه
٣١محمد شعبان شحات محمد٢٦ شريعه و قانون
٢٥محمد شعبان فهيم بدوي٢٧ حقوق 

صفحة ٣٢٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥محمد شكرى سعيد حسين٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد شكري قياتي خليل٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد شوقى سليمان عبدالعال٣٠ خدمه اجتماعيه
٢٣محمد شوقى محمود عبد هللا٣١ حقوق 
٢٦محمد صابر بدوي عبيد٣٢ حقوق 
٢٦محمد صابر حسن عويس٣٣ حقوق 
٢٧محمد صابر كامل اسماعيل٣٤ زراعة
٣٠محمد صادق بدوى شافعى٣٥ شريعه و قانون
٢٤محمد صالح عبدالعليم فولي السيد٣٦ حقوق 
٣٢محمد صالح محمد البيومي٣٧ حقوق 
٢٦محمد صبحي عبدالسالم الجندي٣٨ حقوق 

صفحة ٣٣٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤محمد صبحى عبدالعظيم حسين١ نظم معلومات 
٢٨محمد صبرى احمد محمد٢ خدمه اجتماعيه
٢٣محمد صبرى جابر محمد٣ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد صبري دسوقي علي٤ حقوق 
٣١محمد صبرى عبد المقصود محمد٥ زراعة
٢٤محمد صبري محمد عبده٦ حقوق 
٢٥محمد صديق عباس الدسوقى٧ السن
٣١محمد صديق محمد عبدالعال٨ حقوق 
٢٢محمد صفوت زكريا توفيق٩ نظم معلومات 

٢٥محمد صفى الدين احمد فليح١٠ نظم معلومات 
٢٥محمد صالح الدين احمد زايد١١ نظم معلومات 
٢٥محمد صالح الدين زكريا١٢ حقوق 
٢٨محمد صالح الدين عبداللطيف ابوالعباس١٣ حقوق 
٢٦محمد صالح جمعه صالح١٤ نظم معلومات 
٢٥محمد صالح دكروري عبدالسالم١٥ حقوق 
٢٩محمد صالح رشاد محمد١٦ حقوق 
٢٩محمد صالح سيد قطب١٧ نظم معلومات 
٢٣محمد صالح عبد الحميد عبد المقصود١٨ زراعة
٢٧محمد صالح عبدالسميع محمد١٩ نظم معلومات 
٢٧محمد صالح عبدهللا ابراهيم٢٠ حقوق 
٢٤محمد صالح عبدهللا مهني٢١ حقوق 
٢٩محمد صالح على عبدالمجيد٢٢ نظم معلومات 
٢٨محمد صالح محمد احمد٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد صالح محمد خالد٢٤ حقوق 
٢٦محمد صالح محمد عبد الحافظ٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد ضاحي محود علي٢٦ حقوق 
٢٢محمد طارق احمد مسعود٢٧ نظم معلومات 

صفحة ٣٣١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤محمد طارق محمود سليم٢٨ حقوق 
٢٨محمد طلعت احمد عبداللطيف٢٩ حقوق 
٢٦محمد طه سعيد زهران٣٠ نظم معلومات 
٢٩محمد طه عبد الحميد احمد٣١ حقوق 
٣٣محمد طه قطب طه٣٢ خدمه اجتماعيه
٣٢محمد طه قطب طه٣٣ خدمه اجتماعيه
٢٥محمد عادل ابوالمجد الصغير٣٤ حقوق 
٢٧محمد عادل احمد عمر٣٥ زراعة
٢٣محمد عادل السيد شحاتة٣٦ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٢محمد عادل السيد عبدالحافظ٣٧ نظم معلومات 
٢٢محمد عادل السيد عبدالوهاب٣٨ حقوق 

صفحة ٣٣٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٣محمد عادل حمدي ابودهب١ حقوق 
٢٤محمد عادل سيد معتمد٢ شريعه و قانون
٢٥محمد عادل شعراوي احمد٣ حقوق 
٢٩محمد عادل عبدالخالق خليل٤ خدمه اجتماعيه
٢٥محمد عادل فهمى عبدالعزيز غنام٥ حقوق 
٢٢محمد عادل لمعى يوسف٦ نظم معلومات 
٢٢محمد عادل محمد البربرى٧ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد عادل محمد حسين عالم٨ نظم معلومات 
٢٦محمد عادل محمد سليمان٩ حقوق 

٢٩محمد عادل محمد عبد الغفار احمد١٠ حقوق 
٢٨محمد عادل محمد محجوب١١ حقوق 
٣٠محمد عادل محمد محمد١٢ خدمه اجتماعيه
٢٥محمد عاشور عبدالعزيز سليمان١٣ حقوق 
٢٤محمد عاطف سليمان محمد١٤ نظم معلومات 
٢٥محمد عاطف صدقى على١٥ زراعة
٣٢محمد عاطف عبدالعليم امين١٦ حقوق 
٢٦محمد عاطف علي محمد١٧ حقوق 
٢٨محمد عاطف محمد خير ابراهيم١٨ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد عاطف محمد علوى١٩ نظم معلومات 
٢٤محمد عبد التواب عواد برعى٢٠ حقوق 
٢٩محمد عبد الحميد حسين على٢١ شريعه و قانون
٢٥محمد عبد الرحمن احمد السيد٢٢ زراعة
٣٠محمد عبد الرحمن حسن على٢٣ زراعة
٢٦محمد عبد السالم محمود محمود الحميلى٢٤ حقوق 
٢٦محمد عبد العظيم محمد مفتاح٢٥ حقوق 
٢٥محمد عبد الغنى عبد هللا عبد الواحد٢٦ زراعة
٢٤محمد عبد الفتاح صالح الدين٢٧ حقوق 

صفحة ٣٣٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٠محمد عبد الفتاح محمد عثمان٢٨ خدمه اجتماعيه
٣٠محمد عبد القادر سيد عبد القادر٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد عبد القوى عبد الرحمن على٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد عبد اللطيف بهجت جعفر٣١ زراعة
٣٢محمد عبد اللطيف محمد قرنى٣٢ زراعة
٢٥محمد عبد هللا ابراهيم محمد٣٣ زراعة
٢٣محمد عبد هللا السيد ابراهيم٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد عبد هللا توفيق قطب٣٥ السن
٢٦محمد عبد هللا عبد الوكيل الكومى٣٦ شريعه و قانون
٢٥محمد عبد هللا كمال احمد٣٧ اداب
٢٩محمد عبد المحسن السيد عامر٣٨ اداب

صفحة ٣٣٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٩محمد عبد المقصود خميس عبد المقصود١ حقوق 
٢٧محمد عبد المنعم عبوده محمد٢ خدمه اجتماعيه
٢٤محمد عبد المنعم فتحى السنوسى٣ زراعة
٢٨محمد عبد المنعم محمود ابراهيم٤ اداب
٢٩محمد عبد النبى محمد عبد الفتاح٥ بكالوريوس تجارة
٣١محمد عبد الهادى محمد محمد حسونه٦ اداب
٢٥محمد عبدالباقي فهمي قرني٧ حقوق 
٢٦محمد عبدالتواب سيد على٨ نظم معلومات 
٢٣محمد عبدالتواب طه عبدالمقصود٩ حقوق 

٢٧محمد عبدالتواب ظايط اسماعيل١٠ حقوق 
٢٦محمد عبدالجواد محمد عبدالجواد١١ خدمه اجتماعيه
٢٧محمد عبدالجيد حسن عبدالنبى عبد الجيد١٢ نظم معلومات 
٣٢محمد عبدالحافظ عبدالحافظ محمد١٣ خدمه اجتماعيه
٢٦محمد عبدالحميد احمد حسني١٤ حقوق 
٢٧محمد عبدالحميد السيد عبدالواحد١٥ حقوق 
٢٧محمد عبدالحميد خليل مصطفي١٦ حقوق 
٢٧محمد عبدالحميد سيد محمد١٧ حقوق 
٢٦محمد عبدالحميد عبدهللا محمد١٨ حقوق 
٢٩محمد عبدالخالق عبدالغني حسنين١٩ حقوق 
٢٨محمد عبدالرازق عبدالرازق محمد٢٠ حقوق 
٢٦محمد عبدالرازق فزاع جاد الكريم٢١ شريعه و قانون
٢٤محمد عبدالرحمن احمد عبدالرحيم٢٢ حقوق 
٢٥محمد عبدالرحمن احمد علي٢٣ حقوق 
٢٦محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن٢٤ حقوق 
٣٠محمد عبدالرحمن مصطفي حافظ٢٥ حقوق 
٢٦محمد عبدالرحيم عبدالحارس علي٢٦ حقوق 
٢٦محمد عبدالرحيم عبدالحافظ٢٧ نظم معلومات 

صفحة ٣٣٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٧الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤محمد عبدالسالم مبروك ابراهيم٢٨ حقوق 
٢٧محمد عبدالسالم محمد مصطفي الديب٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد عبدالسميع فضل عبدالسميع٣٠ حقوق 
٢٥محمد عبدالظاهر قناوي عبدالرحيم٣١ حقوق 
٢٩محمد عبدالعاطي احمد عبدالعاطي٣٢ حقوق 
٢٥محمد عبدالعزيز ابو العز عبد العزيز٣٣ زراعة
٢٦محمد عبدالعزيز السيد سعيد٣٤ نظم معلومات 
٣١محمد عبدالعزيز عايش رزق٣٥ حقوق 
٢٦محمد عبدالعزيز عبدالعليم محمود٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٣محمد عبدالعزيز محمد ابراهيم٣٧ نظم معلومات 

صفحة ٣٣٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٤محمد على رشاد على١ تجاره محاسبه
٢٩محمد على عبد الحميد حسين٢ تجاره محاسبه
٢٤محمد على عبد الهادى سيد٣ تجاره محاسبه
٢٨محمد على عبد الهادى عبد السالم٤ تجاره محاسبه
٢٩محمد على عزيز على٥ تجاره محاسبه
٢٩محمد على نصر على٦ تجاره محاسبه
٢٧محمد عليوه احمد القرنى٧ تجاره محاسبه
٢٤محمد عماد الدين محمد احمد عبدالعال٨ تجاره محاسبه
٢٤محمد عماد عبدالظاهر عزام٩ تجاره محاسبه

٢٧محمد عمر فاروق محمود١٠ تجاره محاسبه
٢٨محمد عوده مرعى عوده١١ تجاره محاسبه
٢٩محمد عوض حلمى نصر١٢ تجاره محاسبه
٢٧محمد عوض عرفه محمد الجبالى١٣ تجاره محاسبه
٢٤محمد عيد رضوان ابو طالب١٤ تجاره محاسبه
٣٢محمد فؤاد خلف مرسى١٥ تجاره محاسبه
٢٧محمد فؤاد فرج هللا احمد١٦ تجاره محاسبه
٢٦محمد فتحى عفيفى خليفه١٧ تجاره محاسبه
٢٤محمد فتحى محمد مكاوى١٨ تجاره محاسبه
٢٤محمد فتيان محمد مصطفى١٩ تجاره محاسبه
٢٨محمد فرج عبد الحميد محمد٢٠ تجاره محاسبه
٢٤محمد فرحات حسين سيد٢١ تجاره محاسبه
٢٤محمد فوزى ابراهيم محمد٢٢ تجاره محاسبه
٢٤محمد فوزى جبريل سليمان٢٣ تجاره محاسبه
٢٦محمد قدرى يوسف عبداللطيف٢٤ تجاره محاسبه
٢٩محمد قرنى محمد قرنى٢٥ تجاره محاسبه
٢٩محمد قطب عبد الصادق قطب٢٦ تجاره محاسبه
٢٦محمد كامل بسيونى كامل٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٣٣٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٨محمد كامل حسين عبدوالوهاب عمران٢٨ تجاره محاسبه
٣٠محمد كرم احمد عبد العاطى شحوت٢٩ تجاره محاسبه
٣١محمد كرم رضوان محمد٣٠ تجاره محاسبه
٢٥محمد كمال احمد محمد٣١ تجاره محاسبه
٣١محمد كمال محمد مصطفى بدران٣٢ تجاره محاسبه
٢٦محمد لمعي محمود حسين٣٣ تجاره محاسبه
٢٩محمد ماجد محمد حسن٣٤ تجاره محاسبه
٢٦محمد ماهر عبد المنعم سالم٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٣٣٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٣محمد ماهر محروس عبد العاطى١ تجاره محاسبه
٢٥محمد مجدى سليمان عبد اللطيف٢ تجاره محاسبه
٣٠محمد مجدى عبد الحميد متولى٣ تجاره محاسبه
٢٣محمد مجدى عبد هللا السقا٤ تجاره محاسبه
٣٠محمد مجدى كمال مصطفى٥ تجاره محاسبه
٢٨محمد مجدى محمد حمدى٦ تجاره محاسبه
٣١محمد مجدى مصلح محمد السمرى٧ تجاره محاسبه
٢٩محمد مجدى معوض محمد على٨ تجاره محاسبه
٢٦محمد محروس عبد الفتاح شحاته٩ تجاره محاسبه

٢٧محمد محمد ابو الوفا١٠ تجاره محاسبه
٢٧محمد محمد احمد احمد١١ تجاره محاسبه
٣٢محمد محمد احمد نصار١٢ تجاره محاسبه
٣٢محمد محمد شكرى عثمان على يوسف١٣ تجاره محاسبه
٣٢محمد محمد قرنى محمود عامر١٤ تجاره محاسبه
٢٧محمد محمد مهدى مدبولى١٥ تجاره محاسبه
٢٧محمد محمد موسى محمد١٦ تجاره محاسبه
٢٦محمد محمود ابراهيم احمد١٧ تجاره محاسبه
٣٢محمد محمود ابو هاشم محمود١٨ تجاره محاسبه
٢٥محمد محمود احمد على١٩ تجاره محاسبه
٢٤محمد محمود احمد عمران٢٠ تجاره محاسبه
٣١محمد محمود حسين نصر٢١ تجاره محاسبه
٢٧محمد محمود رشاد محمود٢٢ تجاره محاسبه
٢٣محمد محمود زكى احمد٢٣ تجاره محاسبه
٢٥محمد محمود سيد محمد رزق٢٤ تجاره محاسبه
٢٧محمد محمود صالح عبد الناصر٢٥ تجاره محاسبه
٢٤محمد محمود عبد الرحمن على٢٦ تجاره محاسبه
٢٤محمد محمود عبد العزيز عبد الفتاح٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٣٣٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٧محمد محمود عبد الفتاح مرزوق٢٨ تجاره محاسبه
٢٦محمد محمود عبد القادر عبد القادر٢٩ تجاره محاسبه
٣٠محمد محمود عبد القوى زيدان٣٠ تجاره محاسبه
٣٢محمد محمود عبد ربه محمود٣١ تجاره محاسبه
٢٧محمد محمود عبدالباقى محمود٣٢ تجاره محاسبه
٢٣محمد محمود عبدالعال حنفى٣٣ تجاره محاسبه
٣١محمد محمود عرندس ابراهيم٣٤ تجاره محاسبه
٣١محمد محمود على على٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٣٤٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥محمد محمود وجيه محمد السيد١ تجاره محاسبه
٢٢محمد محى برهام يوسف عمار٢ تجاره محاسبه
٢٩محمد مختار محمد رمزى٣ تجاره محاسبه
٢٨محمد مرسى على مرسى٤ تجاره محاسبه
٣٢محمد مسعد احمد محمد عبد الرحمن٥ تجاره محاسبه
٢٢محمد مسعد زكى ابو العال٦ تجاره محاسبه
٢٤محمد مسعد محمد السيد مطر٧ تجاره محاسبه
٢٨محمد مصطفى احمد اسماعيل٨ تجاره محاسبه
٢٨محمد مصطفى السيد احمد٩ تجاره محاسبه

٢٧محمد مصطفى السيد على حسين١٠ تجاره محاسبه
٢٥محمد مصطفى سعيد مصطفى١١ تجاره محاسبه
٢٨محمد مصطفى صبرى عبد الخالق١٢ تجاره محاسبه
٢٩محمد مصطفى عبد المعطى عبد الحميد١٣ تجاره محاسبه
٣٠محمد مصطفى عبدالحميد عبدالغنى١٤ تجاره محاسبه
٢٥محمد مصطفى عبدالفتاح محمد١٥ تجاره محاسبه
٢٧محمد مصطفى محمد العنانى١٦ تجاره محاسبه
٣٠محمد مكين عبد الباسط حامد١٧ تجاره محاسبه
٢٧محمد ممدوح جوده حسن١٨ تجاره محاسبه
٢٣محمد ممدوح حسن عبد المجيد١٩ تجاره محاسبه
٢٨محمد ممدوح مصطفى توفيق٢٠ تجاره محاسبه
٣٠محمد منير السيد محمد٢١ تجاره محاسبه
٣٠محمد منير عبد العزيز احمد٢٢ تجاره محاسبه
٢٧محمد منير عبد العظيم احمد بدوى٢٣ تجاره محاسبه
٣١محمد موسى عبد المنعم احمد٢٤ تجاره محاسبه
٣٠محمد ناجى السيد صالح٢٥ تجاره محاسبه
٢٧محمد نادى على ابو العال٢٦ تجاره محاسبه
٢٢محمد نادى على علوانى٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٣٤١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣محمد نادى فؤاد محمد٢٨ تجاره محاسبه
٢٦محمد ناصر عبد الصمد النمر٢٩ تجاره محاسبه
٢٥محمد نبيل عبد الحليم دسوقى٣٠ تجاره محاسبه
٢٦محمد نبيل لطفى ابو العز٣١ تجاره محاسبه
٢٦محمد نبيل محمود عبد النبى٣٢ تجاره محاسبه
٢٧محمد نصر محمد عبد هللا٣٣ تجاره محاسبه
٢٤محمد هليل صدقى حجازى٣٤ تجاره محاسبه
٢٨محمد وحيد احمد حسنين حسن٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٣٤٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥محمد وحيد السيد على١ تجاره محاسبه
٢٦محمد ياسر تاج الدين عبد الباقى٢ تجاره محاسبه
٢٧محمد يحيى ابراهيم محمد٣ تجاره محاسبه
٢٨محمد يحيى حنفى حامد٤ تجاره محاسبه
٢٦محمد يحيى عبد المنعم محمد٥ تجاره محاسبه
٢٥محمد يحيى محمد سليمان٦ تجاره محاسبه
٢٨محمد يحيى مصطفى كمال٧ تجاره محاسبه
٣٠محمد يس عرفه عبدالوهاب٨ تجاره محاسبه
٢٣محمد يسرى فتحى عبد العزيز٩ تجاره محاسبه

٢٦محمد يوسف فرج يوسف١٠ تجاره محاسبه
٢٤محمد يوسف محمد الطحالوى١١ تجاره محاسبه
٢٨محمو د محمد احمد سيد١٢ تجاره محاسبه
٢٣محمود ابراهيم عبده ابو العزم١٣ تجاره محاسبه
٢٦محمود احمد ابو العنيين١٤ تجاره محاسبه
٢٦محمود احمد اسماعيل١٥ تجاره محاسبه
٢٧محمود احمد السيد عبد الرحيم١٦ تجاره محاسبه
٢٧محمود احمد السيد عبد الرحيم١٧ تجاره محاسبه
٢٩محمود احمد بكر سعيد١٨ تجاره محاسبه
٢٦محمود احمد بكر محمد١٩ تجاره محاسبه
٢٢محمود احمد بن امين محمد٢٠ تجاره محاسبه
٢٩محمود احمد حسن احمد٢١ تجاره محاسبه
٢٩محمود احمد شحاته شعبان٢٢ تجاره محاسبه
٣٠محمود احمد عبد الرحمن ابو السعود٢٣ تجاره محاسبه
٢٦محمود احمد عبد هللا عبد الوهاب٢٤ تجاره محاسبه
٢٢محمود احمد عبد الونيس احمد٢٥ تجاره محاسبه
٢٨محمود احمد عبدالخالق احمد٢٦ تجاره محاسبه
٢٥محمود احمد عبده عثمان٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٣٤٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٣محمود احمد فؤاد عيسى٢٨ تجاره محاسبه
٢٥محمود احمد فوزى عبداللطيف٢٩ تجاره محاسبه
٣٢محمود احمد محمد عبد الجليل٣٠ تجاره محاسبه
٢٢محمود احمد مصطفى متولى٣١ تجاره محاسبه
٢٦محمود اسامه بدوى بدوى٣٢ تجاره محاسبه
٢٧محمود اشرف محمد ابراهيم٣٣ تجاره محاسبه
٢٤محمود بسيونى عفيفى محمد٣٤ تجاره محاسبه
٢٦محمود جمال احمد توفيق٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٣٤٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥محمود جمال حافظ مصطفى١ تجاره محاسبه
٢٦محمود جمال حسين صديق٢ تجاره محاسبه
٢٣محمود جمال سمير فرج٣ تجاره محاسبه
٢٩محمود جمال عبدالوهاب عبدالوهاب٤ تجاره محاسبه
٢٥محمود جمعه محمود حسين٥ تجاره محاسبه
٢٩محمود حسن محمد حسن٦ تجاره محاسبه
٢٤محمود حسين احمد محمد٧ تجاره محاسبه
٢٥محمود حسين محمد سالم٨ تجاره محاسبه
٢٧محمود حسين محمود حسين٩ تجاره محاسبه

٢٤محمود حمدى توفيق منتصر١٠ تجاره محاسبه
٢٨محمود حمدى خليفه عبد المؤمن١١ تجاره محاسبه
٢٨محمود حمدى عامر صالح١٢ تجاره محاسبه
٢٨محمود حمدى متيسر عبد الحليم١٣ تجاره محاسبه
٢٩محمود حمدى محمد عبد العزيز١٤ تجاره محاسبه
٢٩محمود حمزه السد عبد المجيد خالد١٥ تجاره محاسبه
٢٨محمود حنفى محمود سيد١٦ تجاره محاسبه
٢٩محمود خالد محمد سيد١٧ تجاره محاسبه
٢٦محمود خالد محمود حسن١٨ تجاره محاسبه
٢٣محمود خلف محمود احمد١٩ تجاره محاسبه
٢٦محمود خليل محمد خليل٢٠ تجاره محاسبه
٢٤محمود دمرداش رجب دمرداش٢١ تجاره محاسبه
٢٥محمود رشاد السيد على٢٢ تجاره محاسبه
٣٠محمود رمضان عبدالبديع محمد٢٣ تجاره محاسبه
٢٦محمود رمضان محمود على٢٤ تجاره محاسبه
٢٤محمود ريان عبده عبدالعزيز٢٥ تجاره محاسبه
٢٢محمود ريان محمد احمد٢٦ تجاره محاسبه
٢٣محمود زينهم غراب عبده٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٣٤٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٠محمود سامى السيد احمد٢٨ تجاره محاسبه
٢٦محمود سراج الدين دسوقى حسين٢٩ تجاره محاسبه
٣١محمود سعد الطيب الوكيل٣٠ تجاره محاسبه
٢٩محمود سعد صديق محمد٣١ تجاره محاسبه
٢٦محمود سعد محمد على بيومى٣٢ تجاره محاسبه
٢٩محمود سعيد بيومى احمد٣٣ تجاره محاسبه
٣٢محمود سعيد عبد المقصود السيد٣٤ تجاره محاسبه
٣٢محمود سلطان محمود عبدالجواد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٣٤٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤محمود سليم عوض عبد العزيز١ تجاره محاسبه
٢٥محمود سمير عبد الحميد محمد٢ تجاره محاسبه
٢٤محمود سمير محمود احمد حسين٣ تجاره محاسبه
٣٢محمود سيد احمد عبد الجواد٤ تجاره محاسبه
٢٩محمود سيد حامد يوسف٥ تجاره محاسبه
٢٩محمود سيد سيد عباس٦ تجاره محاسبه
٣١محمود سيد شعبان حسن٧ تجاره محاسبه
٢٨محمود سيد عبد العال احمد٨ تجاره محاسبه
٢٤محمود سيد عبد العال حسن٩ تجاره محاسبه

٢٩محمود سيد على عبد الباقى١٠ تجاره محاسبه
٢٢محمود شعبان عرفه غريب١١ تجاره محاسبه
٢٦محمود شكرى محمد عبد العال١٢ تجاره محاسبه
٢٦محمود شوقى سالم حرب١٣ تجاره محاسبه
٣٠محمود شيمى حسن شيمى١٤ تجاره محاسبه
٢٩محمود صابر محمود محمد١٥ تجاره محاسبه
٢٧محمود صالح عبدالحى ناصر١٦ تجاره محاسبه
٢٣محمود صالح محمود احمد١٧ تجاره محاسبه
٢٤محمود طلعت على شرقاوى١٨ تجاره محاسبه
٢٩محمود عابدين حسن محمد١٩ تجاره محاسبه
٢٧محمود عادل احمد بيومى٢٠ تجاره محاسبه
٣١محمود عباس عطيت هللا بكار٢١ تجاره محاسبه
٢٣محمود عبد التواب ابو زيد روبى٢٢ تجاره محاسبه
٢٤محمود عبد التواب عبد العاطى محمد٢٣ تجاره محاسبه
٢٢محمود عبد الحميد محمود ابراهيم٢٤ تجاره محاسبه
٢٦محمود عبد الرحمن عطيه مليجى٢٥ تجاره محاسبه
٢٥محمود عبد الرحيم عكاشه عبد الرحيم٢٦ تجاره محاسبه
٣٠محمود عبد الرسول غباش محمد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٣٤٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥محمود عبد العاطى حسن الحداد٢٨ تجاره محاسبه
٢٦محمود عبد العزيز فهمى الجمال٢٩ تجاره محاسبه
٣٠محمود عبد العزيز محمد على٣٠ تجاره محاسبه
٢٥محمود عبد العليم احمد عبد الوهاب٣١ تجاره محاسبه
٢٨محمود عبد هللا عبد الحليم ديب٣٢ تجاره محاسبه
٣٠محمود عبد هللا عبد المولى حسن٣٣ تجاره محاسبه
٢٤محمود عبد هللا محمد على٣٤ تجاره محاسبه
٢٤محمود عبد المجيد معوض سعيد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٣٤٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٢محمود عبد المحسن عبد الوهاب عبد المحسن١ تجاره محاسبه
٢٧محمود عبد المنعم حامد عبد العظيم٢ تجاره محاسبه
٢٥محمود عبد المنعم عبد النبى على٣ تجاره محاسبه
٢٥محمود عبد المنعم محمود السيد٤ تجاره محاسبه
٢٥محمود عبد النبى صالح على٥ تجاره محاسبه
٢٥محمود عبد النبى مندوه السيد٦ تجاره محاسبه
٢٩محمود عبد ربه محمود عبد ربه٧ تجاره محاسبه
٣١محمود عصام الدين محمود بشير٨ تجاره محاسبه
٢٤محمود عطيه نصر عبد الشافى٩ تجاره محاسبه

٣٢محمود على عبد الحليم عويس١٠ تجاره محاسبه
٢٧محمود على عبدالغنى محمد١١ تجاره محاسبه
٢٩محمود على على بيه١٢ تجاره محاسبه
٣٠محمود على مصيلحى محمد١٣ تجاره محاسبه
٢٨محمود عوض محمد على١٤ تجاره محاسبه
٣١محمود عيد رياض امام١٥ تجاره محاسبه
٢٤محمود عيد صالح حسن١٦ تجاره محاسبه
٢٤محمود عيد هالل سليمان١٧ تجاره محاسبه
٢٦محمود فايز حسين محمود١٨ تجاره محاسبه
٣٠محمود فتح هللا محمد النجار١٩ تجاره محاسبه
٢٩محمود فتحى رجب محمد٢٠ تجاره محاسبه
٢٦محمود فتحى عباس اسماعيل الشافعى٢١ تجاره محاسبه
٢٨محمود فتحى عبد الرحمن عرابى٢٢ تجاره محاسبه
٢٥محمود فتحى عبدالعظيم محمد٢٣ تجاره محاسبه
٢٢محمود ماجد محمد ابو العال٢٤ تجاره محاسبه
٣١محمود مجدى محمود السيد٢٥ تجاره محاسبه
٢٥محمود مجدى محمود محمد٢٦ تجاره محاسبه
٢٥محمود محمد ابراهيم السيد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٣٤٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥محمود محمد ابراهيم حسن٢٨ تجاره محاسبه
٢٣محمود محمد ابراهيم عمر٢٩ تجاره محاسبه
٣٠محمود محمد ابراهيم محمد٣٠ تجاره محاسبه
٢٨محمود محمد احمد محمد٣١ تجاره محاسبه
٢٤محمود محمد احمد محمد السيد٣٢ تجاره محاسبه
٢٩محمود محمد بكر مصطفى على البحيرى٣٣ تجاره محاسبه
٢٧محمود محمد سيد ماضى٣٤ تجاره محاسبه
٢٣محمود محمد صابر عبده٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٣٥٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٦محمود محمد صديق حسين١ تجاره محاسبه
٢٥محمود محمد عبد الستار حسين٢ تجاره محاسبه
٢٨محمود محمد عبد العزيز٣ تجاره محاسبه
٢٦محمود محمد عبد العظيم حسين٤ تجاره محاسبه
٢٧محمود محمد عبد هللا عبد الغنى٥ تجاره محاسبه
٣٢محمود محمد عبدالستار عبدالرحيم٦ تجاره محاسبه
٢٨محمود محمد فرحات حسين٧ تجاره محاسبه
٣١محمود محمد فهيم محرم٨ تجاره محاسبه
٢٤محمود محمد محمد عبدالقادر٩ تجاره محاسبه

٢٧محمود محمد محمد عويس١٠ تجاره محاسبه
٢٦محمود محمد محمد يوسف١١ تجاره محاسبه
٢٤محمود محمد محمود رمله١٢ تجاره محاسبه
٢٩محمود محمد محمود محمد١٣ تجاره محاسبه
٢٤محمود محمد نجيب محمود١٤ تجاره محاسبه
٢٧محمود محمد هشام مصطفى١٥ تجاره محاسبه
٢٤محمود مرسال سيد لولى١٦ تجاره محاسبه
٢٦محمود مصطفى على١٧ تجاره محاسبه
٢٧محمود مصطفى محمد كامل١٨ تجاره محاسبه
٢٩محمود معتمد محمد خليل١٩ تجاره محاسبه
٢٥محمود ممدوح حنفى ابو رواش٢٠ تجاره محاسبه
٣٠محمود مندوه مندوه السيد٢١ تجاره محاسبه
٢٤محمود ناجى عيسى موسى٢٢ تجاره محاسبه
٢٧محمود نبيل احمد عبد الرحمن درويش٢٣ تجاره محاسبه
٣٠محمود نبيل احمد عبد الفتاح٢٤ تجاره محاسبه
٢٦محمود نبيل محمد عبد هللا٢٥ تجاره محاسبه
٢٧محمود نصر مراد طه عيد٢٦ تجاره محاسبه
٢٥محمود يوسف زكريا الشرقاوى٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٣٥١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤محى الدين شعبان عبدالعزيز احمد٢٨ تجاره محاسبه
٣١مختار على احمد محمد٢٩ تجاره محاسبه
٢٨مختار قاسم فضل محمد٣٠ تجاره محاسبه
٢٦مختار محمد يوسف عبد الراضى٣١ تجاره محاسبه
٢٣مدثر عاطف محمد عبدون٣٢ تجاره محاسبه

صفحة ٣٥٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٣محمد عبدالعزيز مشرف عتريس١ بكالوريوس تجارة
٣١محمد عبدالعظيم عنتر بيومي٢ بكالوريوس تجارة
٢٩محمد عبدالعظيم محمد محمد محمود٣ حقوق 
٢٤محمد عبدالعظيم يس احمد٤ حقوق 
٢٣محمد عبدالعليم على احمد٥ حقوق 
٢٧محمد عبدالغنى ابو سريع٦ نظم معلومات 
٢٨محمد عبدالغنى فرج بيومى٧ حقوق 
٢٥محمد عبدالفتاح احمد هاشم٨ حقوق 
٣١محمد عبدالفتاح سيد جمعه٩ خدمه اجتماعيه

٢٨محمد عبدالفتاح عبدالرحيم على١٠ نظم معلومات 
٢٤محمد عبدالفتاح عبدالهادى عبدالجواد١١ نظم معلومات 
٢٥محمد عبدالفتاح محمد عبدالمجيد١٢ حقوق 
٣١محمد عبدالفتاح مصطفى عبدالفتاح١٣ خدمه اجتماعيه
٢٦محمد عبدالقادر ابوبكر عبدالقادر١٤ حقوق 
٢٧محمد عبدالقوي حامد عبدالسالم١٥ حقوق 
٢٩محمد عبدالاله احمد شعبان١٦ حقوق 
٢٨محمد عبدالاله محمد على١٧ خدمه اجتماعيه
٢٨محمد عبداللطيف احمد عبداللطيف١٨ حقوق 
٢٧محمد عبداللطيف عبدالعليم داود١٩ حقوق 
٣٠محمد عبداللطيف عبدالمولي عبداللطيف٢٠ حقوق 
٢٥محمد عبدهللا سالم حامد٢١ خدمه اجتماعيه
٢٨محمد عبدهللا عبدالرحيم حسين٢٢ حقوق 
٣١محمد عبدهللا عبدالصمد خطاب٢٣ حقوق 
٢٨محمد عبدهللا عبدالمجيد عبدالفتاح٢٤ حقوق 
٣٢محمد عبدهللا قطب عرفه٢٥ خدمه اجتماعيه
٢٦محمد عبدهللا كساب محمود٢٦ نظم معلومات 
٢٧محمد عبدهللا نصر عبدهللا٢٧ حقوق 

صفحة ٣٥٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦محمد عبدالمنجي محمد الشاهد٢٨ حقوق 
٢٧محمد عبدالمنعم عبدهللا على٢٩ خدمه اجتماعيه
٢٨محمد عبدالمنعم فتحى فراج٣٠ خدمه اجتماعيه
٢٣محمد عبدالمنعم محمد السيد سالم٣١ حقوق 
٢٧محمد عبدالناصر ابو العال لطفى٣٢ نظم معلومات 
٣١محمد عبدالناصر معوض عبدالناصر٣٣ نظم معلومات 
٢٨محمد عبدالنبى على حسن٣٤ نظم معلومات 
٢٩محمد عبدالنبى غريب حسن٣٥ خدمه اجتماعيه
٢٤محمد عبدالنور محمد٣٦ حقوق 
٢٨محمد عبدالوهاب احمد االدغم٣٧ حقوق 
٢٨محمد عبدالوهاب ربيعى عبدالجليل٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ٣٥٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٥محمد عبدالوهاب محمدي محمد١ حقوق 
٢٦محمد عبدالوهاب مصطفي الشرقاوي٢ حقوق 
٢٤محمد عبدربه عبد الحكيم محمد٣ نظم معلومات 
٣١محمد عبده سالم محمود٤ بكالوريوس تجارة
٣٢محمد عثمان على محمد خليفة٥ زراعة
٢٨محمد عثمان محمد عبدالسالم٦ حقوق 
٣٠محمد عدلى عبد القوى احمد٧ حقوق 
٣٠محمد عدلى مبروك منصور٨ خدمه اجتماعيه
٢٨محمد عرابى محمد احمد٩ نظم معلومات 

٣٠محمد عرفه كامل محمود١٠ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد عرفه منصور عرفات١١ حقوق 
٢٥محمد عز الدين فتحى محمود١٢ حقوق 
٢٣محمد عز الدين محمد ابراهيم١٣ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد عزت سعيد ابراهيم١٤ حقوق 
٢٤محمد عزت شحات ابراهيم١٥ حقوق 
٢٦محمد عزت فاروق محمد١٦ زراعة
٢٦محمد عزت محمد زكى١٧ خدمه اجتماعيه
٢٤محمد عزت محمود عبدالعال١٨ حقوق 
٣٠محمد عزمي رمضان بدوي١٩ حقوق 
٣٠محمد عشم هللا محمد محمد٢٠ نظم معلومات 
٢٥محمد عصام ابراهيم محمد٢١ نظم معلومات 
٢٧محمد عصام الدين محمد احمد٢٢ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد عصام حمدى عطيه٢٣ تربيه
٢٥محمد عصام عبداللطيف عثمان٢٤ نظم معلومات 
٢٥محمد عصام محمد منصور٢٥ خدمه اجتماعيه
٢٥محمد عطيه حسن عطيه٢٦ نظم معلومات 
٣٠محمد عطيه صادق عبدالفضيل٢٧ شريعه و قانون

صفحة ٣٥٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٣محمد عالء الدين انور محمد٢٨ حقوق 
٢٥محمد عالء الدين حسن عبدالوهاب٢٩ حقوق 
٢٣محمد عالء محمد عبدالعليم٣٠ حقوق 
٢٨محمد عالم سالم رجب٣١ نظم معلومات 
٢٩محمد علي ابراهيم عبود٣٢ حقوق 
٢٧محمد على اسماعيل محمد٣٣ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد علي السعيد سرحان٣٤ حقوق 
٢٨محمد علي بنداري برعي٣٥ حقوق 
٢٧محمد علي ثابت ابراهيم٣٦ حقوق 
٢٨محمد على جمال الدين حامد٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد علي حسن سيد٣٨ حقوق 

صفحة ٣٥٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣محمد علي شعبان علي١ حقوق 
٢٣محمد علي شعبان علي٢ حقوق 
٢٧محمد على عبدالبر نطر٣ شريعه و قانون
٢٣محمد علي عبدالتواب حسين٤ حقوق 
٢٣محمد على عبدالصبور احمد٥ شريعه و قانون
٢٩محمد علي عبدالعزيز احمد٦ حقوق 
٢٧محمد علي عبدالعظيم ابراهيم٧ حقوق 
٢٣محمد على عبدالعليم محمد٨ حقوق 
٢٧محمد علي عبدالنبي الغريب محمود٩ حقوق 

٢٥محمد علي عبدربه بيومي١٠ حقوق 
٢٣محمد على فاضل رسالن١١ حقوق 
٢٥محمد علي فوزي مرزوق١٢ حقوق 
٣٠محمد علي ماهر عبدالرؤف١٣ حقوق 
٢٨محمد على محمد ابو رواش١٤ نظم معلومات 
٢٥محمد علي محمد حسن١٥ حقوق 
٢٨محمد علي محمد خليفه١٦ حقوق 
٢٥محمد علي محمد عبدالفتاح١٧ حقوق 
٣١محمد على محمد على١٨ شريعه و قانون
٣٠محمد على محمد على١٩ شريعه و قانون
٢٩محمد علي محمد علي عبد المنعم٢٠ حقوق 
٢٩محمد على محمود احمد٢١ اداب
٢٧محمد علي محمود عبدالحفيظ٢٢ حقوق 
٢٥محمد عماد محمد عبدالعزيز٢٣ حقوق 
٢٤محمد عمار حسن عامر٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد عماره محمد عبده٢٥ نظم معلومات 
٣٢محمد عمر حفني موسي٢٦ حقوق 
٢٣محمد عمر عبدالرحمن حسن٢٧ حقوق 

صفحة ٣٥٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٨محمد عمر عبدالرحمن عبدالرحمن٢٨ شريعه و قانون
٢٥محمد عمر عويس سليمان٢٩ حقوق 
٢٣محمد عمر فضل عبدالفتاح٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد عمر محمد عمر٣١ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد عنتر حلمي محمد٣٢ حقوق 
٢٩محمد عواد حسيني عواد٣٣ حقوق 
٢٦محمد عوت محمد احمد٣٤ حقوق 
٢٣محمد عيد علي عليوه٣٥ حقوق 
٣٢محمد عيد عواد عيد٣٦ حقوق 
٢٦محمد عيد فؤاد طلبه٣٧ حقوق 
٣١محمد عيد مصطفي عبدالجليل٣٨ حقوق 

صفحة ٣٥٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٦محمد عيسى اسماعيل عبدالعزيز١ خدمه اجتماعيه
٢٣محمد عيسى عبدالحكم عيسى٢ شريعه و قانون
٢٣محمد غانم عبدالتواب الديب٣ حقوق 
٢٦محمد فؤاد عباس عبد الفضيل٤ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد فؤاد عباس عبداللطيف٥ نظم معلومات 
٢٩محمد فؤاد عبدالعال الشاذلي٦ حقوق 
٢٤محمد فؤاد محمد العدوي٧ حقوق 
٣٣محمد فؤاد محمد عبدالحليم٨ خدمه اجتماعيه
٢٥محمد فاروق ابراهيم محمد٩ حقوق 

٢٣محمد فاروق عباس محمد١٠ زراعة
٢٦محمد فاروق قناوي عبدالباري١١ حقوق 
٢٣محمد فتحى درويش محمود١٢ حقوق 
٢٦محمد فتحى عبد اللطيف عبد الحميد١٣ اداب
٢٨محمد فتحي عبدالعزيز محمد١٤ حقوق 
٣٠محمد فتحي عبدهللا محمد١٥ حقوق 
٣١محمد فتحي فهمي امام١٦ حقوق 
٢٦محمد فتحي محمد عبدالعال١٧ حقوق 
٢٧محمد فتحي محمود صميده١٨ حقوق 
٢٣محمد فراج محمد يوسف١٩ السن
٢٤محمد فرج حافظ على٢٠ نظم معلومات 
٢٦محمد فرج صبحى محمد٢١ نظم معلومات 
٢٦محمد فرحات حافظ احمد٢٢ حقوق 
٢٨محمد فريد توفيق محمود٢٣ حقوق 
٢٩محمد فريد عبدالعزيز قطب٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٩محمد فريد قرنى حسن٢٥ بكالوريوس  ادارة صناعيه 
٢٩محمد فريد محمود علي الديب٢٦ حقوق 
٢٥محمد فريد نعمانى محمود٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٣٥٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٨محمد فريدعبدالعزيز الشيمي٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد فضل محمود دسوقي٢٩ حقوق 
٢٦محمد فوزي عبدالجيد سليم٣٠ حقوق 
٢٨محمد فوزى عبدالراضى احمد٣١ شريعه و قانون
٢٩محمد فوزى فتحى السيد اسماعيل٣٢ بكالوريوس رقابه جودة 
٣٠محمد فوزي محمد رحيم٣٣ حقوق 
٢٣محمد فيصل كامل احمد٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد قاسم محمود قاسم الرفاعى٣٥ زراعة
٢٥محمد قطب عبدالحكيم قطب٣٦ شريعه و قانون
٢٧محمد قطب علي قطب٣٧ حقوق 
٢٤محمد كارم محمود موسى٣٨ حقوق 

صفحة ٣٦٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٩محمد كامل محمد حسانين١ خدمه اجتماعيه
٢٤محمد كامل محمد عبدالنبي٢ حقوق 
٢٩محمد كامل ناجى حسنين٣ حقوق 
٢٢محمد كرم حسين حسن٤ حقوق 
٢٦محمد كرم عبدالفتاح قاسم٥ نظم معلومات 
٢٧محمد كريم محمد عبدالتواب٦ حقوق 
٢٥محمد كمال حسنى عبدالحافظ٧ نظم معلومات 
٢٤محمد كمال طايع عبدالعال٨ خدمه اجتماعيه
٢٨محمد كمال عبدالفتاح محمد٩ نظم معلومات 

٢٧محمد كمال عبدالمنعم السيد١٠ حقوق 
٣٠محمد كمال فيصل خليل١١ حقوق 
٢٧محمد كمال محمد حسن١٢ نظم معلومات 
٢٩محمد كمال محمد عبد المقصود١٣ نظم معلومات 
٣٢محمد كمال محمد محمد١٤ شريعه و قانون
٣٠محمد كيالنى حمدى كيالنى١٥ خدمه اجتماعيه
٣٢محمد لبيب مصطفي غنيم١٦ حقوق 
٢٦محمد لطفي محمود علي برغش١٧ حقوق 
٣٠محمد ماجد محمد ذكرى١٨ بكالوريوس رقابه جودة 
٢٨محمد ماجدي احمد اسماعيل١٩ حقوق 
٢٥محمد ماهر محمد ابراهيم٢٠ خدمه اجتماعيه
٢٨محمد مبروك سالم  محمد٢١ نظم معلومات 
٢٤محمد مجدي ابراهيم محمد٢٢ حقوق 
٢٣محمد مجدي احمد عبدالناصر٢٣ حقوق 
٢٦محمد مجدى احمد محمد٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد مجدى اسماعيل متولى رمضان٢٥ السن
٢٣محمد مجدي زينهم محمد٢٦ حقوق 
٢٤محمد مجدي سيد محمد٢٧ حقوق 

صفحة ٣٦١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٨محمد مجدي صابر السيد٢٨ حقوق 
٢٧محمد مجدى طلعت غزولى٢٩ حقوق 
٢٦محمد مجدي عبدالتواب ابراهيم٣٠ حقوق 
٢٩محمد مجدى عبدالرازق محمد٣١ خدمه اجتماعيه
٢٩محمد مجدي عبدالسالم المجد٣٢ حقوق 
٢٥محمد مجدي عبدالعظيم عبدالحميد٣٣ حقوق 
٣١محمد مجدي عبدالمنعم محمد٣٤ حقوق 
٢٢محمد مجدي عيد ابراهيم٣٥ حقوق 
٢٨محمد مجدي غنيم عبدالغفار٣٦ حقوق 
٢٦محمد مجدى محفوظ حسن٣٧ نظم معلومات 
٣٠محمد مجدي محمد امام سند٣٨ حقوق 

صفحة ٣٦٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٥محمد مجدى محمد محروس١ حقوق 
٢٦محمد مجدى محمد مصطفى٢ خدمه اجتماعيه
٢٤محمد مجدي مرسي جبر٣ حقوق 
٢٨محمد محسن حسانين حسن٤ نظم معلومات 
٢٣محمد محسن زكى محمود٥ حقوق 
٢٥محمد محسن عبدالفتاح محمد احمد٦ حقوق 
٢٨محمد محسن محمد محمد٧ حقوق 
٢٦محمد محسن محمد محمد٨ بكالوريوس تجارة
٢٢محمد محسن مصطفي علي٩ حقوق 

٢٦محمد محسن هاشم محمد١٠ شريعه و قانون
٢٧محمد محفوظ محمد محمود محمد١١ حقوق 
٢٩محمد محمد الصادق احمد١٢ لغات و ترجمه
٢٨محمد محمد انور محمد١٣ السن
٣٢محمد محمد حافظ ابراهيم١٤ بكالوريوس تجارة
٣١محمد محمد حسن١٥ خدمه اجتماعيه
٢٥محمد محمد خالد احمد١٦ حقوق 
٢٥محمد محمد زكي حمزه بدير١٧ حقوق 
٣٢محمد محمد زكى محمد عثمان١٨ بكالوريوس رقابه جودة 
٣٢محمد محمد سامي احمد فريد١٩ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد محمد سيد خليل٢٠ حقوق 
٢٧محمد محمد سيد عبد الحميد٢١ بكالوريوس تجارة
٢٨محمد محمد شعبان عبدالجواد٢٢ حقوق 
٣٣محمد محمد صادق محمد٢٣ نظم معلومات 
٣١محمد محمد صبحي احمد منصور٢٤ حقوق 
٢٨محمد محمد صبرى احمد٢٥ خدمه اجتماعيه
٢٥محمد محمد عبدالخالق بيومى٢٦ خدمه اجتماعيه
٣٠محمد محمد عبدالعظيم الصالحي٢٧ حقوق 

صفحة ٣٦٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٩محمد محمد عصام رفعت٢٨ حقوق 
٣٢محمد محمد فتح هللا الحسيني٢٩ حقوق 
٢٣محمد محمد محمود شعبان محمود٣٠ اداب
٢٩محمد محمد نجيب انور محمد٣١ حقوق 
٢٧محمد محمود ابورحاب محمود٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٣محمد محمود احمد اسماعيل٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد محمود احمد حسن٣٤ حقوق 
٣٢محمد محمود احمد على٣٥ شريعه و قانون
٣٢محمد محمود احمد محمد٣٦ حقوق 
٢٨محمد محمود احمد محمد عبدالمجيد٣٧ حقوق 
٢٤محمد محمود اسماعيل اللمعي٣٨ حقوق 

صفحة ٣٦٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣٠محمد محمود الثابت عبدالسيد١ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد محمود امين سيد٢ حقوق 
٢٥محمد محمود بيومى بدوى٣ زراعة
٢٨محمد محمود جوده عبدالرحمن٤ خدمه اجتماعيه
٢٥محمد محمود شحاته محمود٥ بكالوريوس  ادارة صناعيه 
٢٩محمد محمود صادق ابراهيم٦ حقوق 
٢٧محمد محمود طه محمد٧ حقوق 
٢٤محمد محمود عباس محمد٨ حقوق 
٢٥محمد محمود عباس محمد صبيح٩ نظم معلومات 

٣٠محمد محمود عبد العزيز شعبان١٠ بكالوريوس رقابه جودة 
٣٠محمد محمود عبد المنعم ابو سريع١١ حقوق 
٢٩محمد محمود عبدالموجود حسن١٢ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد محمود علي محمود١٣ حقوق 
٢٣محمد محمود على محمود العتر١٤ نظم معلومات 
٣١محمد محمود قاسم حسين١٥ نظم معلومات 
٢٥محمد محمود قرني محمود١٦ حقوق 
٢٥محمد محمود كامل عبدالفتاح١٧ نظم معلومات 
٢٩محمد محمود كمال محمد١٨ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد محمود محمد ابراهيم مرسي١٩ حقوق 
٢٣محمد محمود محمد الهريدى٢٠ خدمه اجتماعيه
٢٤محمد محمود محمد حرزهللا٢١ حقوق 
٢٣محمد محمود محمد رزق٢٢ حقوق 
٢٥محمد محمود محمد زكي٢٣ حقوق 
٢٩محمد محمود محمود سليمان٢٤ حقوق 
٢٤محمد محمود مرسي محمود الشاطر٢٥ حقوق 
٢٣محمد محمود مسلم ابراهيم٢٦ حقوق 
٢٤محمد مختار عبد هللا محمود٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٣٦٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٨محمد مختار على احمد٢٨ اداب
٢٧محمد مختار علي الزين معروف٢٩ حقوق 
٢٩محمد مدحت ابراهيم محمود٣٠ نظم معلومات 
٢٥محمد مرزوق حسانين عطيه٣١ شريعه و قانون
٢٧محمد مسعد عبدالرحمن عبدالمحسن٣٢ حقوق 
٣١محمد مشحوت عبد الحميد جبريل٣٣ حقوق 
٢٦محمد مصطفى ابو المجد على٣٤ بكالوريوس تجارة
٣٠محمد مصطفي احمد محمد٣٥ حقوق 
٢٦محمد مصطفى السيد زكى٣٦ نظم معلومات 
٣٢محمد مصطفى جاد حسن٣٧ خدمه اجتماعيه
٣٢محمد مصطفي جوده٣٨ حقوق 

صفحة ٣٦٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٧محمد مصطفي رجب عبدالعزيز١ حقوق 
٢٨محمد مصطفى زكريا عبدالمجيد٢ نظم معلومات 
٢٨محمد مصطفي سعد شعبان٣ حقوق 
٢٤محمد مصطفى سالمه اسماعيل٤ نظم معلومات 
٢٩محمد مصطفى شحاته احمد الجندى٥ بكالوريوس رقابه وجوده
٢٨محمد مصطفى عبد المحسن محمد احمد٦ بكالوريوس رقابه جودة 
٢٦محمد مصطفي عبدالمنعم احمد٧ حقوق 
٣٢محمد مصطفي عبدالمنعم محمد٨ حقوق 
٢٢محمد مصطفي عطيه محمد٩ حقوق 

٢٦محمد مصطفي فتحي ابراهيم١٠ حقوق 
٢٧محمد مصطفي فريد محمد سالم١١ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد مصطفى كالم سيد١٢ نظم معلومات 
٢٦محمد مصطفى كامل عطيه١٣ زراعة
٢٣محمد مصطفى محمد ابراهيم١٤ نظم معلومات 
٢٥محمد مصطفى محمد على١٥ نظم معلومات 
٢٦محمد مصطفى مصطفى ابراهيم١٦ نظم معلومات 
٢٥محمد معوض سعيد عبدالموجود١٧ حقوق 
٢٨محمد ممدوح احمد قطب١٨ حقوق 
٣١محمد ممدوح عباس ابوالعال١٩ خدمه اجتماعيه
٢٧محمد ممدوح عبدالمنعم عبدهللا٢٠ حقوق 
٢٧محمد ممدوح فهمي احمد٢١ حقوق 
٢٧محمد منشاوى احمد محمود٢٢ نظم معلومات 
٣١محمد منصور هالل عبدالحميد٢٣ حقوق 
٢٨محمد منير عبدالتواب جمعه٢٤ شريعه و قانون
٣٢محمد مهدى ابراهيم احمد٢٥ بكالوريوس رقابه جودة 
٢٤محمد موسي احمد بيه٢٦ حقوق 
٣٠محمد موسي علي موسي البحيري٢٧ حقوق 

صفحة ٣٦٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٧محمد ناجى اسماعيل سنوس٢٨ نظم معلومات 
٢٤محمد ناجى عبد الحفيظ محمد٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٦محمد نادى احمد حنفى٣٠ حقوق 
٢٤محمد ناصر عيد عبدالفتاح٣١ حقوق 
٢٤محمد نبيل شعبان عبد السالم٣٢ بكالوريوس تجارة
٣٢محمد نجاح مغاورى اسماعيل٣٣ اداب
٢٤محمد نجيب ابراهيم عبده٣٤ حقوق 
٢٥محمد نجيب عبدالفتاح احمد منصور٣٥ حقوق 
٢٩محمد نزيه سعد ابراهيم٣٦ حقوق 
٢٥محمد نظير فرغل نظير٣٧ شريعه و قانون

صفحة ٣٦٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٢محمد نعمان شعبان اسماعيل١ حقوق 
٢٨محمد نوح عبدالمنعم زيد٢ حقوق 
٣٢محمد نوح محمود احمد٣ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد نور الدين عبدهللا حسين٤ حقوق 
٣٠محمد هارون الرشيدي محمود٥ بكالوريوس تجارة
٣٢محمد هاشم بشير عوض٦ حقوق 
٢٨محمد هاشم ديهوم سليمان٧ حقوق 
٢٣محمد هشام ابراهيم احمد٨ حقوق 
٢٦محمد هشام بيومى عوض٩ نظم معلومات 

٢٦محمد هشام سيد عباس١٠ بكالوريوس تجارة
٣١محمد هشام عبدالعزيز محمد عياد١١ حقوق 
٢٦محمد هشام محمد جمال١٢ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد هشام محمد شبل١٣ بكالوريوس تجارة
٢٤محمد هشام محمد عبد الحليم١٤ حقوق 
٢٤محمد هشام محمد علي١٥ حقوق 
٢٦محمد هالمى سالم احمد١٦ حقوق 
٢٥محمد وجدي حمدان احمد١٧ حقوق 
٢٤محمد وحيد محمد سيد١٨ اداب
٢٩محمد وصفي احمد موسي١٩ حقوق 
٣٢محمد ياسر ابوالوفا محمد٢٠ نظم معلومات 
٢٤محمد يحى عبد الفتاح عمر٢١ حقوق 
٢٥محمد يحي علي القاضي٢٢ حقوق 
٢٧محمد يحي قرني عثمان٢٣ حقوق 
٢٦محمد يحي محمد سنوسي٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٥محمد يحي محمد محمد٢٥ حقوق 
٢٣محمد يحي محمد يونس٢٦ حقوق 
٢٥محمد يحيي علي محمود٢٧ اقتصاد وعلوم سياسيه

صفحة ٣٦٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥محمد يحيي محمد عبدالجواد٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٧محمد يسري عبدالرؤف حسن٢٩ حقوق 
٢٩محمد يوسف محمد احمد٣٠ حقوق 
٢٤محمد يوسف محمد احمد٣١ اداب
٢٥محمود ابراهيم ابراهيم احمد٣٢ حقوق 
٢٤محمود ابراهيم الدسوقى السيد٣٣ خدمه اجتماعيه
٣٠محمود ابراهيم عفيفى ابراهيم٣٤ نظم معلومات 
٢٥محمود ابو بكر عبد هللا حسين٣٥ زراعة
٢٩محمود ابو ريه منتصر عبد الباقى٣٦ حقوق 
٢٦محمود احمد احمد محمود حشيش٣٧ حقوق 
٢٢محمود احمد حامد محمد٣٨ حقوق 

صفحة ٣٧٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦محمود احمد حتواش محمد١ حقوق 
٢٩محمود احمد حسونه محمد٢ حقوق 
٢٣محمود احمد حسين توفيق٣ حقوق 
٢٣محمود احمد حسين عبد الرازق٤ اداب
٢٤محمود احمد ربيع محمد٥ خدمه اجتماعيه
٢٦محمود احمد سعد الشاهد٦ نظم معلومات 
٢٦محمود احمد عبد التواب فولى٧ بكالوريوس تجارة
٢٣محمود احمد عبدالبصير محمد٨ حقوق 
٢٧محمود احمد عطيه احمد٩ حقوق 

٢٧محمود احمد علي عبدالحكيم١٠ بكالوريوس تجارة
٢٣محمود احمد علي علي١١ حقوق 
٢٤محمود احمد عليان سيد١٢ زراعة
٢٧محمود احمد غريب محمد١٣ حقوق 
٢٦محمود احمد فتحى السيد١٤ حقوق 
٢٣محمود احمد فراج علي١٥ حقوق 
٢٤محمود احمد كمال صادق١٦ بكالوريوس رقابه جودة 
٢٩محمود احمد محمد احمد١٧ خدمه اجتماعيه
٢٣محمود احمد محمد سيد عويس١٨ شريعه و قانون
٢٥محمود احمد محمد عبد الحليم١٩ حقوق 
٢٧محمود احمد محمود الجيزي٢٠ حقوق 
٢٣محمود احمد محمود على٢١ خدمه اجتماعيه
٢٢محمود احمد محمود على٢٢ نظم معلومات 
٢٣محمود احمد محمود مبروك٢٣ نظم معلومات 
٣٢محمود احمد محمود محمد٢٤ شريعه و قانون
٢٧محمود احمد نور الدين محمد٢٥ خدمه اجتماعيه
٢٣محمود احمد وطني رمضان٢٦ حقوق 
٢٤محمود اسامه محمد محمد عبدالمجيد٢٧ حقوق 

صفحة ٣٧١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٧محمود اسماعيل رجب مصطفى٢٨ خدمه اجتماعيه
٢٧محمود اسماعيل يسن محمد٢٩ زراعة
٢٧محمود اشرف على احمد٣٠ خدمه اجتماعيه
٢٦محمود الحنفى عبدالغنى ابراهيم٣١ نظم معلومات 
٢٢محمود السيد شعبان ابراهيم٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٤محمود السيد صالح عبد القوى٣٣ حقوق 
٣٠محمود السيد محمد السيد احمد٣٤ حقوق 
٣٠محمود الشاعي احمد الشافي٣٥ حقوق 
٣٠محمود امين محمود امين٣٦ حقوق 
٢٤محمود بدر عبدالعال عبدالرحيم٣٧ حقوق 
٢٩محمود بدوى عبدالحميد٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ٣٧٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٣محمود بدوى محمود عبدالخالق١ خدمه اجتماعيه
٣١محمود بكار مدبولى محمد٢ حقوق 
٢٥محمود جمال السيد عزاز٣ حقوق 
٢٧محمود جمال حسان محمد٤ نظم معلومات 
٢٦محمود جمال عباس عبد الفضيل حماد٥ حقوق 
٢٦محمود جمال عبدالناصر حسني٦ حقوق 
٢٧محمود جمال عبدالناصر عزب٧ بكالوريوس تجارة
٢٣محمود جمال محمد زكي٨ حقوق 
٣٠محمود جمال محمد محمود٩ نظم معلومات 

٢٤محمود جمال محمود محمد١٠ خدمه اجتماعيه
٢٧محمود جودة عبد الغنى محمود١١ بكالوريوس تجارة
٢٦محمود حامد طه علي١٢ حقوق 
٢٤محمود حامد محمد عبدالرسول احمد١٣ خدمه اجتماعيه
٢٧محمود حسن ابوطالب احمد١٤ حقوق 
٢٦محمود حسن حامد حسن١٥ حقوق 
٢٥محمود حسن عكاشة عبد العزيز١٦ بكالوريوس تجارة
٣٠محمود حسن محمد جمعه١٧ حقوق 
٣٢محمود حسن محمد علي١٨ بكالوريوس تجارة
٢٨محمود حسين ابراهيم حسن١٩ نظم معلومات 
٢٨محمود حسين عبدالستار حسين٢٠ نظم معلومات 
٢٨محمود حسين قرني عيد٢١ حقوق 
٢٨محمود حسين محمد احمد خالد٢٢ حقوق 
٢٧محمود حسين محمد اسماعيل٢٣ نظم معلومات 
٢٩محمود حسين محمد حسين شرف٢٤ زراعة
٢٤محمود حماده عبدالفتاح محمد٢٥ حقوق 
٢٦محمود حمدى متولى على السواح٢٦ اداب
٢٤محمود حنفى محمود اسماعيل٢٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ٣٧٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٢محمود خالد عبده محمد٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٥محمود خالد محمود مختار الفار٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٨محمود خضر محمود النجار٣٠ حقوق 
٢٨محمود خليفه شعبان محمد٣١ حقوق 
٢٧محمود خيرى حسن هاشم٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٣محمود خيرى محمد صالح٣٣ نظم معلومات 
٢٤محمود راضي عبدالظاهر محمد٣٤ حقوق 
٢٤محمود ربيع حيدر عبدالعال٣٥ حقوق 
٣٢محمود رجب حسن السيد٣٦ نظم معلومات 
٢٥محمود رجب فتحى حسن٣٧ شريعه و قانون
٢٣محمود رجب محمد امام٣٨ حقوق 

صفحة ٣٧٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤محمود رجب محمد عبدالمعطي١ حقوق 
٢٦محمود رضا عبدالفتاح هالل٢ حقوق 
٢٧محمود رضوان محى الدين عبدالواحد٣ خدمه اجتماعيه
٢٤محمود رفعت صابر ياسين٤ حقوق 
٢٣محمود رفعت محمد خليل٥ حقوق 
٢٩محمود رمضان احمد محمد٦ حقوق 
٣١محمود رمضان محمد حسين٧ اداب
٢٨محمود زين عثمان عبدالعظيم٨ حقوق 
٢٤محمود سالم عايد سالم صالح٩ حقوق 

٢٧محمود سالم محمود عبد هللا١٠ بكالوريوس تجارة
٢٤محمود سامى محمد دسوقى١١ بكالوريوس تجارة
٢٧محمود سعد عبدالجيد ابراهيم١٢ حقوق 
٢٩محمود سعيد عبد هللا سيد١٣ زراعة
٢٣محمود سعيد محمد خميس١٤ بكالوريوس تجارة
٢٥محمود سعيد محمود عبدالخالق١٥ نظم معلومات 
٢٦محمود سعيد موسي جوده١٦ حقوق 
٢٦محمود سالمه احمد حموده١٧ حقوق 
٢٧محمود سالمه محمد عبدالفتاح الفقي١٨ حقوق 
٢٣محمود سليمان صالح سليمان١٩ حقوق 
٢١محمود سمير امين ابراهيم٢٠ حقوق 
٣٠محمود سمير عبدالقادر وكوك٢١ حقوق 
٢٦محمود سيد ربيع عبد الواحد٢٢ لغات و ترجمه
٢٥محمود سيد عبدالمنعم عبدالوهاب٢٣ حقوق 
٢٥محمود سيد عزب محمد٢٤ خدمه اجتماعيه
٣١محمود سيد محمد احمد٢٥ حقوق 
٢٥محمود شحاته سيد بخيت٢٦ اداب
٢٣محمود شعبان احمد علي٢٧ حقوق 

صفحة ٣٧٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٧محمود شعبان سيد حسن٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٧محمود شكرى محمد احمد٢٩ حقوق 
٣٠محمود شوقي محمود محمد٣٠ حقوق 
٢٨محمود صابر عبدالحميد عوض٣١ حقوق 
٣٢محمود صابر عبدالعزيز حسن٣٢ نظم معلومات 
٣٠محمود صابر عثمان محمد٣٣ حقوق 
٢٦محمود صديق ابراهيم محمود٣٤ حقوق 
٢٧محمود صفوت احمد خليل٣٥ حقوق 
٢٩محمود صالح حسن علي عفيفي٣٦ حقوق 
٣٠محمود صالح سالم رسالن٣٧ نظم معلومات 
٢٩محمود صالح عبد الحليم محمد٣٨ زراعة

صفحة ٣٧٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٠محمود صالح عبدالمقصود محمود١ حقوق 
٢٣محمود صالح غنيم شحاته يوسف٢ حقوق 
٢٨محمود صالح محمود حسن٣ بكالوريوس  ادارة صناعيه 
٢٧محمود صالح محمود يوسف٤ حقوق 
٢٢محمود طارق علي السماحي٥ حقوق 
٢٣محمود طلعت احمد عبد هللا٦ حقوق 
٢٦محمود طه حامد ابراهيم٧ حقوق 
٢٥محمود عادل جالل عبدالحميد٨ بكالوريوس تجارة
٢٣محمود عادل محمد عبدالحميد٩ نظم معلومات 

٢٢محمود عادل محمود ابوبكر١٠ حقوق 
٢٥محمود عادل يحى نصر محمد١١ زراعة
٢٦محمود عاطف حسنين نور الدين١٢ حقوق 
٢٦محمود عاطف سليم درغام١٣ زراعة
٣٢محمود عباس فضل عبد المحسن١٤ بكالوريوس تجارة
٢٩محمود عبد الخالق عبده هندام١٥ بكالوريوس تجارة
٢٨محمود عبد الرحيم محمد عبد الرحيم١٦ لغات و ترجمه
٣٠محمود عبد العزيز فهمى قرنى١٧ زراعة
٢٨محمود عبد الفتاح قمصان عبد هللا١٨ بكالوريوس  ادارة صناعيه 
٢٨محمود عبد الفتاح قمصان عبد هللا١٩ بكالوريوس  ادارة صناعيه 
٢٦محمود عبد هللا احمد سعيد٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٩محمود عبد هللا محمد حسين٢١ بكالوريوس  ادارة صناعيه 
٢٤محمود عبد المجيد احمد ابراهيم حسب هللا٢٢ حقوق 
٢٤محمود عبدالباسط محمود عبدالحميد٢٣ نظم معلومات 
٢٤محمود عبدالباسط محمود محمد٢٤ حقوق 
٢٧محمود عبدالحفيظ محمد عبداللطيف٢٥ نظم معلومات 
٢٧محمود عبدالحكيم محمد درويش٢٦ حقوق 
٣١محمود عبدالحميد طلبه ابوشادي٢٧ حقوق 

صفحة ٣٧٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦محمود عبدالرؤف عثمان علي٢٨ حقوق 
٢٨محمود عبدالرازق فرج الجبالي٢٩ حقوق 
٢٨محمود عبدالرحمن امين صبح٣٠ نظم معلومات 
٢٧محمود عبدالرحمن سعد عبدالرحمن٣١ نظم معلومات 
٢٧محمود عبدالرحمن عبدالمحسن٣٢ حقوق 
٢٨محمود عبدالستار عبود رمضان٣٣ شريعه و قانون
٢٨محمود عبدالستار محمود شوقي٣٤ حقوق 
٣٠محمود عبدالعزيز عبدالحي علي٣٥ حقوق 
٢٩محمود عبدالعزيز محمود عطا٣٦ حقوق 
٢٦محمود عبدالغني جابر عبدالغني٣٧ حقوق 
٢٧محمود عبدالغنى رمضان عمران٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ٣٧٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٩محمود عبدالفتاح محمد هريدى١ خدمه اجتماعيه
٢٥محمود عبدالفتاح محمود فرج٢ حقوق 
٢٥محمود عبدالفتاح محمود محمد٣ حقوق 
٢٨محمود عبدالقوي محمد عبدالحفيظ٤ حقوق 
٢٥محمود عبدالكريم محمد مصطفي٥ حقوق 
٢٦محمود عبداللطيف علي عزوز٦ حقوق 
٢٩محمود عبدهللا عبد الغنى عبدهللا٧ شريعه و قانون
٢٦محمود عبدالمجيد محمود عبدالمجيد٨ حقوق 
٢٩محمود عبدالمعطي عبدالرازق عبدالباقي٩ حقوق 

٢٥محمود عبدالمنعم اسماعيل محمد١٠ حقوق 
٣٢محمود عبدالمنعم محمود بكير١١ خدمه اجتماعيه
٣٠محمود عبدالموجود عبدالوهاب امين١٢ حقوق 
٢٣محمود عبدالناصر فتحي عبدالحميد١٣ حقوق 
٢٢محمود عرفه حنفي محمود١٤ حقوق 
٣٠محمود عز الدين محمد عبدالعال١٥ شريعه و قانون
٢٩محمود عزت عبد الحميد سليمان١٦ خدمه اجتماعيه
٢٦محمود عزوز محمد عبد المحسن١٧ زراعة
٢٩محمود عصمت محمود فرج١٨ نظم معلومات 
٢٥محمود عطا محمود زيدان١٩ حقوق 
٢٤محمود علي ابراهيم محمد٢٠ حقوق 
٢٩محمود على احمد خليل٢١ تربيه
٢٥محمود على خلف شحات٢٢ اداب
٢٥محمود علي سليمان محمد٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٢محمود على فرحان عويس٢٤ زراعة
٢٦محمود علي كليب علي٢٥ حقوق 
٢٥محمود علي منصور سالمه٢٦ حقوق 
٢٧محمود علي هريدي بسطاوي٢٧ حقوق 

صفحة ٣٧٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٦محمود عماد محمود محمد٢٨ نظم معلومات 
٣٠محمود عمر ليثى على٢٩ شريعه و قانون
٢٦محمود عوض مالك عبدالعاطي٣٠ حقوق 
٢٧محمود عيد ابراهيم خميس٣١ حقوق 
٢٦محمود عيد حسين سالم٣٢ حقوق 
٢٩محمود عيد على عوض٣٣ شريعه و قانون
٢٨محمود فاروق عبدالمنعم عبدالحفيظ٣٤ نظم معلومات 
٣٢محمود فتحي ابراهيم محمد٣٥ حقوق 
٢٥محمود فتحى حسين محمود٣٦ لغات و ترجمه
٢٢محمود فتحي محمد احمد جمعه٣٧ حقوق 
٣١محمود فتحى محمود محمد٣٨ حقوق 

صفحة ٣٨٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥محمود فرج ابو رواش عبد السالم١ اداب
٢٧محمود فرج عبدالواحد عبدالحافظ٢ نظم معلومات 
٢٦محمود فرج على زينهم٣ نظم معلومات 
٢٦محمود فوزى عاشور محمد٤ نظم معلومات 
٢٤محمود فوزي محمود محمد٥ حقوق 
٢٨محمود كامل محمد عبد الوهاب٦ شريعه و قانون
٢٦محمود كمال الدين محمد عبداللطيف٧ حقوق 
٢٩محمود كمال عبدهللا محمد٨ حقوق 
٢٥محمود كمال مصطفي رياض٩ حقوق 

٣٢محمود مبروك عبدالوهاب بايزيد١٠ خدمه اجتماعيه
٢٥محمود مجدى سعد احمد١١ بكالوريوس رقابه جودة 
٢٥محمود مجدى فوزى كامل كمال١٢ اداب
٢٦محمود مجدى محمود الغريب١٣ نظم معلومات 
٢٧محمود محروس سيد محمد١٤ شريعه و قانون
٢٥محمود محروس عبد العزيز احمد١٥ بكالوريوس تجارة
٢٥محمود محروس محمد هاشم١٦ حقوق 
٢٧محمود محسن امين ابراهيم١٧ نظم معلومات 
٢٥محمود محسن محمد محمد السيد١٨ خدمه اجتماعيه
٢٦محمود محمد ابراهيم جاب هللا١٩ خدمه اجتماعيه
٣١محمود محمد ابراهيم عبدالحميد٢٠ حقوق 
٢٥محمود محمد ابراهيم محمد٢١ خدمه اجتماعيه
٢٨محمود محمد احمد عبدالهادى٢٢ نظم معلومات 
٢٤محمود محمد السيد علي٢٣ حقوق 
٢٩محمود محمد الشربيني محمود٢٤ حقوق 
٢٥محمود محمد الشعيبي رمضان٢٥ حقوق 
٢٥محمود محمد النبوي البكري٢٦ حقوق 
٣١محمود محمد بشير عبدربه مطر٢٧ حقوق 

صفحة ٣٨١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٧محمود محمد بكري عبدالعزيز٢٨ حقوق 
٣٢محمود محمد حسن محمد٢٩ نظم معلومات 
٢٤محمود محمد حسين على٣٠ خدمه اجتماعيه
٢٦محمود محمد حسين محمد٣١ بكالوريوس تجارة
٣١محمود محمد خليل محمد ابوزيد٣٢ نظم معلومات 
٣٠محمود محمد رمضان امين٣٣ نظم معلومات 
٢٨محمود محمد زكريا محمد٣٤ حقوق 
٢٩محمود محمد سعد زمره٣٥ خدمه اجتماعيه
٢٦محمود محمد سيد ابراهيم٣٦ نظم معلومات 
٢٤محمود محمد سيد حسن٣٧ حقوق 
٢٨محمود محمد سيد عبدالحميد٣٨ حقوق 

صفحة ٣٨٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٠محمود محمد سيد محمد١ نظم معلومات 
٢٨محمود محمد سيد محمود الشاذلي٢ حقوق 
٢٦محمود محمد عبد الحميد احمد٣ اداب
٢٥محمود محمد عبد الفتاح زكريا٤ حقوق 
٣٢محمود محمد عبد هللا احمد٥ اداب
٢٤محمود محمد عبد المجيد عبد الرحيم٦ زراعة
٢٧محمود محمد عبدالحافظ الديب٧ حقوق 
٢٥محمود محمد عبدالحليم حمد بدوى٨ نظم معلومات 
٢٧محمود محمد عبدالحليم صالح٩ حقوق 

٢١محمود محمد عبدالحى محمود عمر١٠ نظم معلومات 
٢٥محمود محمد عبدالعزيز جابر١١ نظم معلومات 
٢٨محمود محمد عبدالعزيز عبدالرحمن١٢ خدمه اجتماعيه
٢٧محمود محمد عبدالعظيم سيد١٣ حقوق 
٣٢محمود محمد عبدالغنى منصور١٤ نظم معلومات 
٢٣محمود محمد عبدالفتاح عبدالوهاب١٥ نظم معلومات 
٢٥محمود محمد عبدهللا محمد١٦ حقوق 
٢٦محمود محمد عبدالمحسن سليمان١٧ حقوق 
٢٦محمود محمد عبدالمنعم ابوسريع١٨ حقوق 
٢٤محمود محمد عبدالنبى ماضى١٩ شريعه و قانون
٢٤محمود محمد علي حسن٢٠ حقوق 
٣٢محمود محمد علي موسي٢١ حقوق 
٢٩محمود محمد عليمى على٢٢ خدمه اجتماعيه
٢٧محمود محمد فتحي حسن٢٣ حقوق 
٢٨محمود محمد فتحي طه٢٤ حقوق 
٢٣محمود محمد فهمي عبد المجيد٢٥ بكالوريوس  ادارة صناعيه 
٢٦محمود محمد كريم محمود٢٦ حقوق 
٢٦محمود محمد محمد خليفة٢٧ زراعة

صفحة ٣٨٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٨الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٣محمود محمد محمد طه٢٨ حقوق 
٢٤محمود محمد محمد منشاوي٢٩ حقوق 
٣٢محمود محمد محمد منصور٣٠ خدمه اجتماعيه
٣٠محمود محمد محمود بيومى٣١ نظم معلومات 
٢٨محمود محمد محمود حسين٣٢ نظم معلومات 
٢٦محمود محمد محمود عطايه٣٣ زراعة
٢٧محمود محمد محمود على٣٤ خدمه اجتماعيه
٢٨محمود محمد محمود محمد٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٧محمود محمد محمود محمد ابراهيم٣٦ حقوق 
٢٧محمود محمد محمود محمد يوسف٣٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٣٨٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣١مدحت هاشم محمد عبد العاطى١ تجاره محاسبه
٢٩مراد مجدى رزق محمد٢ تجاره محاسبه
٢٧مرثا لحظى صبحى زكى٣ تجاره محاسبه
٣٢مرزوق حسن مرزوق حسن٤ تجاره محاسبه
٣٠مرسى محمد احمد نصار٥ تجاره محاسبه
٣٠مرفت فتحى حسين مصطفى٦ تجاره محاسبه
٢٦مروان حسين عواد محمد٧ تجاره محاسبه
٢٦مروة الياس السيد على٨ تجاره محاسبه
٢٩مروة مجدى رجب خليل٩ تجاره محاسبه

٢٧مروة محمود احمد على الجزار١٠ تجاره محاسبه
٢٣مروة مرتضي محمد محمد١١ تجاره محاسبه
٢٢مروه ابراهيم محمد احمد نجيب١٢ تجاره محاسبه
٢٣مروه احمد عبد العزيز على١٣ تجاره محاسبه
٢٣مروه احمد عبد الفتاح محمود١٤ تجاره محاسبه
٣٠مروه السيد ابراهيم حسن١٥ تجاره محاسبه
٢٧مروه حسين محى الدين محمد١٦ تجاره محاسبه
٢٢مروه خميس دياب عبد ربه١٧ تجاره محاسبه
٢٢مروه شوقى محمد عبد الحميد١٨ تجاره محاسبه
٢٤مروه صبرى محمد محمد١٩ تجاره محاسبه
٢٤مروه عادل فؤاد ابراهيم٢٠ تجاره محاسبه
٢٥مروه عبد الحميد محمد محمود٢١ تجاره محاسبه
٣١مروه عبد العزيز محمود عبد العزيز٢٢ تجاره محاسبه
٢٣مروه عبد هللا احمد محمد نور٢٣ تجاره محاسبه
٢٨مروه على ابو سريع حسن٢٤ تجاره محاسبه
٢٩مروه مجاهد محمد حسن٢٥ تجاره محاسبه
٢٩مروه مجدى فتحى امين٢٦ تجاره محاسبه
٢٦مروه محمد ابراهيم ابراهيم٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٣٨٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦مروه محمد حسانين بصيرى٢٨ تجاره محاسبه
٢٢مروه محمد حسن عبد المطلب٢٩ تجاره محاسبه
٢٥مروه محمد عبد الرحيم عبده٣٠ تجاره محاسبه
٢٤مروه محمد فاروق سيد٣١ تجاره محاسبه
٣٠مروه محمد مصطفى محمد٣٢ تجاره محاسبه
٢٨مروه مصطفى حامد على٣٣ تجاره محاسبه
٣٠مروه مصطفى مصطفى الشهاوى٣٤ تجاره محاسبه
٣٢مروه ممدوح ابو السعود محمد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٣٨٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٢مريم امير ظريف اسحق١ تجاره محاسبه
٢٣مريم شحاته اسكندر شحاته٢ تجاره محاسبه
٢٤مريم محمد طارق يحيى٣ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢١مريم محمود السيد عبد الجليل٤ تجاره محاسبه
٢٢مريم هشام هاشم حسنين٥ تجاره محاسبه
٣٢مسعد زكى حنا قلينى٦ تجاره محاسبه
٢٤مصطفى ابراهيم امبابى اسماعيل٧ تجاره محاسبه
٣٠مصطفى احمد سعد محمد٨ تجاره محاسبه
٢٨مصطفى احمد سليمان احمد٩ تجاره محاسبه

٢٨مصطفى احمد عبد القادر عبد القادر١٠ تجاره محاسبه
٣٠مصطفى احمد عبدالمتجلى عبدالصبور١١ تجاره محاسبه
٣٠مصطفى احمد عبود محمد داود١٢ تجاره محاسبه
٢٤مصطفى احمد محمد ابو العنيين١٣ تجاره محاسبه
٢٤مصطفى احمد محمد عبدالوهاب١٤ تجاره محاسبه
٢٥مصطفى احمد محمد محمد١٥ تجاره محاسبه
٢٩مصطفى ادهم فرج مدين١٦ تجاره محاسبه
٢٨مصطفى اسماعيل عبدالكريم اسماعيل١٧ تجاره محاسبه
٢٨مصطفى جمال ابراهيم دياب١٨ تجاره محاسبه
٢٩مصطفى جمال الدين مصطفى١٩ تجاره محاسبه
٢٨مصطفى جمعه فرغلى الدالل٢٠ تجاره محاسبه
٣١مصطفى حسن عبد الحافظ حسن٢١ تجاره محاسبه
٢٧مصطفى حسن مصطفى عالء الدين٢٢ تجاره محاسبه
٢٨مصطفى حسين احمد محمد عبدالرحمن٢٣ تجاره محاسبه
٢٣مصطفى حسين السيد حسين٢٤ تجاره محاسبه
٢٢مصطفى حسين عبدالحميد عبداللطيف٢٥ تجاره محاسبه
٢٣مصطفى حسين على طه٢٦ تجاره محاسبه
٢٧مصطفى حمدى صالح عبد الحكيم٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٣٨٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٧مصطفى حمدى فرحات حسين٢٨ تجاره محاسبه
٢٥مصطفى حمدى محمد محمد مصباح٢٩ تجاره محاسبه
٢٧مصطفى خيرى الصاوى على٣٠ تجاره محاسبه
٣١مصطفى راشد سيد احمد راشد٣١ تجاره محاسبه
٢٣مصطفى رجب عبد الونيس محمد٣٢ تجاره محاسبه
٣١مصطفى رشاد احمد على٣٣ تجاره محاسبه
٢٣مصطفى رفاعه احمد فراج٣٤ تجاره محاسبه
٢٧مصطفى رمضان امين محمد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٣٨٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧مصطفى رمضان عبد الوهاب زكى١ تجاره محاسبه
٢٦مصطفى زهير عبد الرحمن زهير٢ تجاره محاسبه
٢٣مصطفى سامى محمد عبد الرحمن٣ تجاره محاسبه
٣١مصطفى سعيد المحمدى احمد النحاس٤ تجاره محاسبه
٢٤مصطفى سعيد عفيفى ابراهيم٥ تجاره محاسبه
٢٣مصطفى سمير عبد الفتاح حجازى٦ تجاره محاسبه
٣٠مصطفى سمير محمد بهنساوى٧ تجاره محاسبه
٢٧مصطفى سيد احمد عبدالوهاب٨ تجاره محاسبه
٢٤مصطفى سيد عبد المنعم عطيه٩ تجاره محاسبه

٢٧مصطفى سيد محمد ابو حديدة١٠ تجاره محاسبه
٢٤مصطفى شحاته قطب عبد الساتر١١ تجاره محاسبه
٢٩مصطفى شوقى مرسى جمعه١٢ تجاره محاسبه
٢٥مصطفى صابر عبدالمعطى كامل١٣ تجاره محاسبه
٢٨مصطفى صالح السيد على السعدنى١٤ تجاره محاسبه
٢٤مصطفى صيام عبد الموجود عبد المجيد١٥ تجاره محاسبه
٢٧مصطفى طه محمد عبد الجواد١٦ تجاره محاسبه
٣٢مصطفى عاصم نصر عبد المجيد١٧ تجاره محاسبه
٢٤مصطفى عاطف على محمود١٨ تجاره محاسبه
٢٣مصطفى عاطف فوزى السيد١٩ تجاره محاسبه
٢٤مصطفى عاطف محمد عبدالواحد٢٠ تجاره محاسبه
٢٣مصطفى عباس محمد عباس٢١ تجاره محاسبه
٢٧مصطفى عبد الحكم عبد الرحمن محمد٢٢ تجاره محاسبه
٢٤مصطفى عبد الخالق عبد الواحد سعد٢٣ تجاره محاسبه
٢٤مصطفى عبد العزيز صادق السيد٢٤ تجاره محاسبه
٣١مصطفى عبد العزيز محمد جاد٢٥ تجاره محاسبه
٢٦مصطفى عبد الغنى عبد الحكيم سالم٢٦ تجاره محاسبه
٣٢مصطفى عبد الهادى عبد الجواد مرجان٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٣٨٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧مصطفي عبدالحكم عبدالرحمن محمد٢٨ تجاره محاسبه
٢٧مصطفى عبدالعاطى على عبدالعال٢٩ تجاره محاسبه
٢٩مصطفى عبدالمنجى محمود ابراهيم٣٠ تجاره محاسبه
٢٨مصطفى عبدربه محمود عبدربه٣١ تجاره محاسبه
٢٦مصطفى عثمان احمد حسن٣٢ تجاره محاسبه
٢٣مصطفى عصام عبداللطيف شعراوى٣٣ تجاره محاسبه
٢٥مصطفى عليوه حسنى عليوه٣٤ تجاره محاسبه
٢٤مصطفى عماد بدوى بدوى٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٣٩٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٢مصطفى عويس عبد المقصود السيد١ تجاره محاسبه
٢٦مصطفى غانم سعد عبد المقصود٢ تجاره محاسبه
٢٨مصطفى فتحى محمد زكى٣ تجاره محاسبه
٢٦مصطفى فرج سيد محمد٤ تجاره محاسبه
٣١مصطفى فوزى يوسف عبد الدايم٥ تجاره محاسبه
٢٤مصطفى كمال حسين حران٦ تجاره محاسبه
٢٣مصطفى ماهر حفنى عبد الشافى٧ تجاره محاسبه
٢٧مصطفى مجدى على مصطفى٨ تجاره محاسبه
٢٣مصطفى محروس السيد جبر٩ تجاره محاسبه

٢٥مصطفى محمد احمد صاوى١٠ تجاره محاسبه
٢٢مصطفى محمد حامد عبد الباقى١١ تجاره محاسبه
٣٢مصطفى محمد حلمى عبد الفتاح١٢ تجاره محاسبه
٢٦مصطفى محمد رشاد ابراهيم١٣ تجاره محاسبه
٣٠مصطفى محمد عبد الرحمن السيد١٤ تجاره محاسبه
٣١مصطفى محمد عبد الرسول عمر١٥ تجاره محاسبه
٢٨مصطفى محمد عبد الصمد يوسف١٦ تجاره محاسبه
٢٣مصطفى محمد عبد القادر عقل١٧ تجاره محاسبه
٢٤مصطفى محمد عبد المالك محمود١٨ تجاره محاسبه
٢٥مصطفى محمد محمود عبدالعال١٩ تجاره محاسبه
٢٧مصطفى محمود ابو الجود٢٠ تجاره محاسبه
٢٤مصطفى محمود احمد ابراهيم٢١ تجاره محاسبه
٢٣مصطفى محمود امين على٢٢ تجاره محاسبه
٢٢مصطفى محمود زكى احمد٢٣ تجاره محاسبه
٢٥مصطفى محمود عبداللطيف حسين٢٤ تجاره محاسبه
٢٤مصطفى محمود عبدالونيس محمد٢٥ تجاره محاسبه
٢٧مصطفى محمود عطيه محمد٢٦ تجاره محاسبه
٢٩مصطفى محمود محمد حسن٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٣٩١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٥مصطفى محمود محمد شعبان٢٨ تجاره محاسبه
٣١مصطفى محمود محمود محمد٢٩ تجاره محاسبه
٢٧مصطفى محمود مصطفى عبد العزيز٣٠ تجاره محاسبه
٢٩مصطفى منصور رجب منصور٣١ تجاره محاسبه
٢٨مصطفى نبيل رمضان رشيد٣٢ تجاره محاسبه
٢٩مصطفى يوسف على يوسف٣٣ تجاره محاسبه
٢٦معاذ جمال عبدالوهاب٣٤ تجاره محاسبه
٢٣معاذ عبد اللطيف السيد طبوشه٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٣٩٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٤معتز احمد عطيه محمد١ تجاره محاسبه
٢٩معتز احمد محمد مدكور٢ تجاره محاسبه
٢٣معتز ايمن عبد الهادى محمد٣ تجاره محاسبه
٢٥معتز حسن عبد الرحمن عبد المجيد٤ تجاره محاسبه
٣٠معتز حنفى محمد محمد السفرى٥ تجاره محاسبه
٣١معتز سيد محمد سيد٦ تجاره محاسبه
٢٤معتز محمد عبد المجيد عبد العال دياب٧ تجاره محاسبه
٢٣معتز محمد محمد محمد احمد٨ تجاره محاسبه
٢٤معتز محى الدين احمد٩ تجاره محاسبه

٣٠ممدوح عبدالرحمن محمد ناصر١٠ تجاره محاسبه
٢٧ممدوح محمود على على١١ تجاره محاسبه
٢٧ممود محمد اسماعيل يوسف١٢ تجاره محاسبه
٢٦منار حسن اسماعيل جمعه١٣ تجاره محاسبه
٢٤منار عالء فاروق سليمان١٤ تجاره محاسبه
٢٤منار مجدى محمود محمد١٥ تجاره محاسبه
٢٤منار محمد عبدالعزيز سالم١٦ تجاره محاسبه
٢٨منال اسرائيل مترى اسرائيل١٧ تجاره محاسبه
٢٣منة هللا احمد محمد امام١٨ تجاره محاسبه
٢٥منة هللا حسن محمد عبد الفتاح١٩ تجاره محاسبه
٢٣منة هللا حمدى بشير احمد٢٠ تجاره محاسبه
٢٩منة هللا سعيد محمد معتوق٢١ تجاره محاسبه
٢٢منة هللا مجدى محمود محمد٢٢ تجاره محاسبه
٢٣منة هللا محمود مختار محمد٢٣ تجاره محاسبه
٢٧منصور احمد محمد محمود٢٤ تجاره محاسبه
٢٣منه هللا ابراهيم فهمى وهبه٢٥ تجاره محاسبه
٢٤منه هللا احمد عبدالوهاب حسن٢٦ تجاره محاسبه
٢٢منه هللا حسن محمد حسن٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٣٩٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٣منه هللا عمر محمد عبد المنعم٢٨ تجاره محاسبه
٢٤منه هللا محمود احمد مرسى٢٩ تجاره محاسبه
٢٧منى اسامة عبد السميع امين٣٠ تجاره محاسبه
٢٥منى اسماعيل محمود محمد٣١ تجاره محاسبه
٣٢منى حسن محمد على٣٢ تجاره محاسبه
٢٢منى خيرى عسران محمود٣٣ تجاره محاسبه
٢٥منى سيف الدين عادل رضوان٣٤ تجاره محاسبه
٣٠منى صالح احمد حسان٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٣٩٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٢منى عبد الخالق نظمى عبيد١ تجاره محاسبه
٢٧منى عبد الرحيم اسماعيل محى الدين٢ تجاره محاسبه
٣٠منى عبد المقصود عبد الفتاح خلبفة٣ تجاره محاسبه
٣١منى عفيفى محمد عفيفى هالل٤ تجاره محاسبه
٣٢منى فتحى حسين مصطفى٥ تجاره محاسبه
٣١منى ماجد مرزوق زكى٦ تجاره محاسبه
٢٤منى محفوظ على محمد هاشم٧ تجاره محاسبه
٢٥منى محمد ابراهيم حسن٨ تجاره محاسبه
٣١منى محمد درباله محمد٩ تجاره محاسبه

٢٨منى محمد محمود ابو حامد١٠ تجاره محاسبه
٢٥منى محمود حسن احمد١١ تجاره محاسبه
٢٦مها صابر عبد الظاهر محمد١٢ تجاره محاسبه
٢٦مها عبد الصمد ابراهيم سكران١٣ تجاره محاسبه
٣١مها محمد سيد عبد الحميد١٤ تجاره محاسبه
٣٠مها محمد عبد الرحيم حسنين منصور١٥ تجاره محاسبه
٢٥مها محمد عبد الرحيم محمد١٦ تجاره محاسبه
٢٩مها محمد عبد الهادى الشناوى١٧ تجاره محاسبه
٢٧مها مصطفى حامد محمود١٨ تجاره محاسبه
٢٩مها مهدى زكريا ابراهيم١٩ تجاره محاسبه
٢٩مهى مهدى زكريا ابراهيم٢٠ تجاره محاسبه
٣٠موسى محمد احمد نصار٢١ تجاره محاسبه
٢٣مى ابراهيم ابراهيم محمد القطورى٢٢ تجاره محاسبه
٢٣مى ابراهيم سيد محمدى٢٣ تجاره محاسبه
٢٣مى جمال رشاد احمد٢٤ تجاره محاسبه
٢٣مى جمعه محمود العوضى٢٥ تجاره محاسبه
٢٦مى خالد محمود عبد القادر٢٦ تجاره محاسبه
٣٠مى سمير عبده محمد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٣٩٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠مى صالح الدين محمود٢٨ تجاره محاسبه
٢٧مى صالح يوسف حسن الشامى٢٩ تجاره محاسبه
٢٤مى عبد النبى عبد الحافظ الجنزورى٣٠ تجاره محاسبه
٢٨مى عالء الدين عبد الحميد ابراهيم٣١ تجاره محاسبه
٢٤مى محمد الفولى امين٣٢ تجاره محاسبه
٢٣مى محمود حامد محمود٣٣ تجاره محاسبه
٢٢مياده العزب محمد العزب٣٤ تجاره محاسبه
٢٣مياده حلمى محمود محمد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٣٩٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥مياده سيد محمد محجوب١ تجاره محاسبه
٢٢ميار احمد على عبد الرحمن٢ تجاره محاسبه
٢٩ميخائيل فكرى حكيم شنوده٣ تجاره محاسبه
٢٥ميرا عزت حبيب سعدان٤ تجاره محاسبه
٢٢ميرنا جمال الهم احمد٥ تجاره محاسبه
٢٢ميرنا هانى سليمان سيف سليمان٦ تجاره محاسبه
٢٨ميريام منير انور سعيد٧ تجاره محاسبه
٢٨مينا بهاء رشدى هند٨ تجاره محاسبه
٢٤مينا جميل ذكى واصف٩ تجاره محاسبه

٢٤مينا ماجد ممدوح نصر هللا١٠ تجاره محاسبه
٢٩مينا ماهر عياد تاوضروس١١ تجاره محاسبه
٣٠مينا نادى اسكندر اسعد١٢ تجاره محاسبه
٢٦مينا يوسف ناجى هالل١٣ تجاره محاسبه
٢٤ناجى صالح ناجى عبيد١٤ تجاره محاسبه
٣٠نادر جالل بيومى محمد١٥ تجاره محاسبه
٣١ناردين مكرم عزيز جونى١٦ تجاره محاسبه
٢٦ناريمان فتحى محمود احمد١٧ تجاره محاسبه
٢٤نانسى مؤمن مصطفى محمد١٨ تجاره محاسبه
٣٠ناهد على محمود عمر١٩ تجاره محاسبه
٣٢نبيل صابر تادروس ابراهيم٢٠ تجاره محاسبه
٢٣نجاح عبد القادر محمود احمد٢١ تجاره محاسبه
٢٦نجالء حسن هاشم محمد٢٢ تجاره محاسبه
٢٩نجالء فاروق عرفه جنيدى برغش٢٣ تجاره محاسبه
٣٢نجوى السيد عبد الواحد عبد هللا٢٤ تجاره محاسبه
٢٥ندا ابراهيم محمود سلطان٢٥ تجاره محاسبه
٢٢ندا احمد عبد النبى ابو الوفا٢٦ تجاره محاسبه
٢٢ندا محمد كمال احمد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٣٩٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥ندا معوض على معوض٢٨ تجاره محاسبه
٢٣ندا موسى على على٢٩ تجاره محاسبه
٢٥ندى احمد حسان احمد٣٠ تجاره محاسبه
٢٣ندى احمد نبيل مصطفى٣١ تجاره محاسبه
٢٣ندى ثروت عبد الحليم سالمه٣٢ تجاره محاسبه
٢٤ندى سعد مصطفى محمد٣٣ تجاره محاسبه
٢٧ندى صالح سيد البنا٣٤ تجاره محاسبه
٢١ندى عبدهللا احمد مسعد رافع٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٣٩٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٣ندى لطفى محمد عبدالرحيم١ تجاره محاسبه
٢٢ندى محمد احمد ابراهيم٢ تجاره محاسبه
٢٤ندى محمد احمد احمد شاهين٣ تجاره محاسبه
٢٥ندى محمد خميس عبد السالم٤ تجاره محاسبه
٢٢ندى محمود محمد عبد الغنى٥ تجاره محاسبه
٢٢ندى ناصر ابراهيم محمد سالمه٦ تجاره محاسبه
٢٣نرمين جمال عامر قاسم٧ تجاره محاسبه
٢٦نرمين خالد احمد خيرى٨ تجاره محاسبه
٣٠نرمين خلف عبدالرازق معروف٩ تجاره محاسبه

٢٣نرمين عبد الحميد سعد محمد١٠ تجاره محاسبه
٢٢نرمين عصام عبد الحميد صالح١١ تجاره محاسبه
٣٠نرمين محمد موسى موسى١٢ تجاره محاسبه
٢٢نرمين مدحت محمد ابراهيم١٣ تجاره محاسبه
٢٤نرمين نبيه نصيف عبد الشهيد١٤ تجاره محاسبه
٢٧نزهه عالء الدين محمد محمد عفيفى١٥ تجاره محاسبه
٣٠نسرين محمد عز الدين مصطفى١٦ تجاره محاسبه
٢٨نسرين نبيل عباس السيد١٧ تجاره محاسبه
٢٣نسمة احمد عبد هللا فريد١٨ تجاره محاسبه
٢٤نسمة مجدى السيد احمد١٩ تجاره محاسبه
٢٢نسمه احمد عبد الحميد حسن٢٠ تجاره محاسبه
٢٣نسمه احمد عثمان احمد٢١ تجاره محاسبه
٣٠نسمه عاطف يوسف محمد٢٢ تجاره محاسبه
٢٩نسمه عبد الحميد حامد محمد٢٣ تجاره محاسبه
٢٧نسمه فوزى محمود حمزه٢٤ تجاره محاسبه
٢٥نسمه محجوب موسى صالح٢٥ تجاره محاسبه
٢٣نشأت مصطفى ابو الفتوح منصور٢٦ تجاره محاسبه
٢٧نشوى ابراهيم على عبدالوارث٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٣٩٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤نشوى احمد محمد احمد شقير٢٨ تجاره محاسبه
٣٠نشوى حمدى عامر صالح٢٩ تجاره محاسبه
٢٩نشوى عبد الحفيظ عبده عبدالناصر٣٠ تجاره محاسبه
٢٢نشوى عدنان كمال عبدالعزيز٣١ تجاره محاسبه
٢٤نشوى محمد احمد شقير٣٢ تجاره محاسبه

صفحة ٤٠٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥محمود محمد محمود مرعى١ شريعه و قانون
٢٣محمود محمد منصور علي٢ حقوق 
٢٢محمود محمد منصور مرسي٣ حقوق 
٢٧محمود محمد نور الدين٤ خدمه اجتماعيه
٢٧محمود محمود رفاعي محمود٥ حقوق 
٢٣محمود محمود عبدالواحد محمود٦ حقوق 
٢٨محمود مدحت محمد طه٧ حقوق 
٣٢محمود مصطفي جاد حسين٨ حقوق 
٢٤محمود مصطفي عبدالمنعم مصطفي٩ بكالوريوس تجارة

٢٥محمود مصطفي عبدالواحد محمد١٠ حقوق 
٢٤محمود مصطفى فتحى السيد١١ بكالوريوس تجارة
٢٩محمود مصطفى محمد ابو الوفا١٢ اداب
٢٦محمود معوض على ليله١٣ نظم معلومات 
٢٣محمود معوض كامل يوسف١٤ حقوق 
٣٢محمود منسى عبد المحسن منسى١٥ بكالوريوس تجارة
٢٧محمود ناجى عز العرب زيان١٦ شريعه و قانون
٢٣محمود ناجى كمال سيد١٧ اداب
٢٥محمود نصر الدين علي عسران١٨ حقوق 
٣٠محمود نظمى محمد ابراهيم١٩ تربيه
٢٥محمود نور الدين رفقى عبداللطيف٢٠ خدمه اجتماعيه
٢٣محمود يحى عبد المتجلى على٢١ زراعة
٣٠محمود يحي محمد احمد٢٢ حقوق 
٣٠محمود يحيى عبد الحليم عبد التواب٢٣ اداب
٢٣محمود يحيى محمود تهامى٢٤ حقوق 
٣٠محمود يوسف محمود امام٢٥ نظم معلومات 
٢٤محموداحمد عويس اسماعيل٢٦ حقوق 
٢٦محمودعادل علي محمد مرعي٢٧ حقوق 

صفحة ٤٠١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣٠محمودعبدالمرضي ابراهيم احمد٢٨ حقوق 
٢٦مختار ابراهيم حسن محمد٢٩ بكالوريوس تجارة
٣٠مختار خلف عبد الغنى محمد٣٠ شريعه و قانون
٣١مختار سيد غريب حسن٣١ زراعة
٢٥مختار عبدالعظيم سيد حماده٣٢ حقوق 
٢٩مختار محمود عبدالغنى بكرى٣٣ خدمه اجتماعيه
٣٢مدحت السيد محمد حسن٣٤ حقوق 
٢٤مدحت صالح ابو المجد احمد٣٥ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٧مدحت صالح محمود عبدالمقصود٣٦ حقوق 
٣٢مدحت عيد رمضان غريب٣٧ حقوق 
٢٨مدحت محمد حسين يوسف٣٨ حقوق 

صفحة ٤٠٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٧مدحت محمد مهدى احمد١ بكالوريوس تجارة
٢٦مديحه عبدالرحيم حسن عبدالحميد٢ حقوق 
٣١مراد احمد محمد قناوى٣ نظم معلومات 
٢٩مراد حسن محمد علي٤ حقوق 
٢٧مراد شريف عمر محمد٥ حقوق 
٢٦مراد مصطفى صالح عثمان٦ خدمه اجتماعيه
٢٩مرام احمد ابو بكر طه٧ خدمه اجتماعيه
٢٥مرام جمال عبدالحميد محمد٨ خدمه اجتماعيه
٢٥مرام محمد حسين حسن٩ حقوق 

٢٧مرام محمد رضا ابراهيم١٠ اداب
٢٩مرسي مجدي مرسي جبر١١ حقوق 
٣٠مرعى محمد احمد محمد١٢ نظم معلومات 
٣٠مرفت حسن حسن شحاته١٣ زراعة
٣٠مرفت رجب عيد محمود١٤ خدمه اجتماعيه
٢٥مرفت سالمة عبد الفضيل قطب١٥ حقوق 
٢٥مرفت مهدى زكريا ابراهيم١٦ حقوق 
٢٢مرهان محمود هديه محمود١٧ حقوق 
٢٩مروان ابراهيم حسين خميس١٨ حقوق 
٢٥مروان محمد محمد ابو العطا١٩ حقوق 
٢٢مروان محمد محمد علي٢٠ حقوق 
٢٤مروة حمزة محمود عبد الخالق٢١ حقوق 
٢٥مروة رشاد سعد السيد٢٢ خدمه اجتماعيه
٢٦مروة محمد فهمى عبد الرحمن٢٣ حقوق 
٢٥مروة محمود السيد خليل٢٤ حقوق 
٢٥مروة محمود سيد حسن٢٥ اداب
٢٣مروة مصطفي احمد اسماعيل٢٦ حقوق 
٣٣مروة مصطفى زكى كامل٢٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ٤٠٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٤مروه ابراهيم سيد احمد الربى٢٨ اداب
٢٨مروه ابراهيم عبدالرحمن السيد٢٩ حقوق 
٢٩مروه احمد امين محمد٣٠ بكالوريوس تجارة
٣٢مروه احمد سيد محمد٣١ زراعة
٢٨مروه احمد عبدالعليم مصطفى٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٤مروه اشرف محمد عبدالهادى٣٣ خدمه اجتماعيه
٢٩مروه السيد عبدالحميد حسن٣٤ حقوق 
٢٣مروه امين زهدى عبد العال٣٥ اداب
٣٠مروه بكر سلطان زيان٣٦ نظم معلومات 
٢٣مروه حسن االنور محمد هاشم٣٧ زراعة
٢٤مروه حسن نور الدين علي٣٨ حقوق 

صفحة ٤٠٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧مروه حمدى عزت يوسف١ اداب
٢٨مروه رافت محمود خليل٢ حقوق 
٢٨مروه رمضان عبدهللا ابراهيم٣ حقوق 
٢٥مروه رمضان محمود امين٤ حقوق 
٢٧مروه سعد فراج سليمان٥ حقوق 
٢٧مروه سعيد حسن السيد٦ نظم معلومات 
٢٣مروه سمير محمد خليل٧ خدمه اجتماعيه
٢٦مروه شعبان فرحان مصطفي٨ حقوق 
٢٢مروه صالح مصطفي عبدالرحيم٩ حقوق 

٢٦مروه طه سالمه احمد١٠ حقوق 
٢٧مروه عبد الرازق جوهرى١١ اداب
٢٣مروه عبدالرحمن سيدعبدالهادي١٢ حقوق 
٢٧مروه عبدالعال محمد جابر١٣ حقوق 
٢٩مروه عبدالعال مهدي مجاهد١٤ حقوق 
٣٠مروه عبدهللا عبدالرحيم حسين١٥ نظم معلومات 
٣٠مروه عبدالمنعم عبده الماظ١٦ نظم معلومات 
٢٨مروه عبدالوكيل منصور احمد١٧ حقوق 
٢٨مروه علي ابراهيم محمد١٨ حقوق 
٣٠مروه عمرو محمد ابراهيم١٩ ادارة و سكرتاريه
٢٩مروه فتحى احمد فضل شافعى٢٠ خدمه اجتماعيه
٢٧مروه فوزي عبدالسالم رضوان٢١ حقوق 
٢٩مروه ماهر فهمي محمود٢٢ حقوق 
٢٣مروه مجدى طه مدبولى٢٣ اداب
٢٣مروه محسن سيد محمود٢٤ حقوق 
٣١مروه محمد جعفر حسن٢٥ حقوق 
٢٣مروه محمد حلمى عبدالعزيز٢٦ خدمه اجتماعيه
٣١مروه محمد سعيد كامل محمد٢٧ السن

صفحة ٤٠٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣١مروه محمد سيد محمد٢٨ حقوق 
٢٦مروه محمد طلبه يوسف٢٩ السن
٢٧مروه محمد عبدالنافع داود٣٠ حقوق 
٣١مروه محمود انور مرسي٣١ حقوق 
٢٧مروه محمود سامي محمود٣٢ حقوق 
٢٥مروه محمود محمود على٣٣ حقوق 
٢٦مروه مصطفى سيد عطيفى٣٤ لغات و ترجمه
٣١مروه نبيل اسماعيل محمد٣٥ اداب
٢٨مروه هشام على مراد٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٣مريم اشرف محمد حسن الجمال٣٧ اداب
٣٢مريم جالل عبدالحليم المنسي٣٨ حقوق 

صفحة ٤٠٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٤مريم حسني عبدالرؤف علي١ حقوق 
٢٥مريم عطا سعد هاتور٢ حقوق 
٢٨مريم فاروق عبدالمجيد حسن٣ خدمه اجتماعيه
٢٢مريم مجدي يوسف دانيال٤ حقوق 
٢٦مريم ممدوح زكى منصور٥ زراعة
٢٨مريم منصور صالح منصور٦ بكالوريوس تجارة
٣٠مريم ميخائيل ملك غبلایر٧ حقوق 
٢٦مريم ناصر بطرس جيد٨ حقوق 
٢٣مريم وديع حسب هللا جاد٩ اداب

٣٠مساعد جمال رفاعي عبده١٠ حقوق 
٢٩مصباح مرتضى مصباح فازوره١١ نظم معلومات 
٣٠مصر محمد عاطف فؤاد صحصاح١٢ السن
٢٤مصطفي ابراهيم اسماعيل محمد١٣ حقوق 
٣١مصطفى ابراهيم الدسوقى السيد١٤ نظم معلومات 
٢٥مصطفي ابراهيم محمد محمد١٥ حقوق 
٢٦مصطفى ابو العال عبد الغنى بدوى١٦ بكالوريوس تجارة
٢٥مصطفى احمد ابراهيم امين١٧ لغات و ترجمه
٢٦مصطفى احمد ابراهيم محمد١٨ زراعة
٣١مصطفي احمد البدوي رياض محمد١٩ حقوق 
٢٨مصطفي احمد الحداد معوض٢٠ حقوق 
٢٣مصطفى احمد السيد محمد٢١ اداب
٢٩مصطفي احمد عبدالعال بهنساوي٢٢ حقوق 
٢٦مصطفي احمد كامل محمد٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٥مصطفي احمد محمد عبدالحميد٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٤مصطفي احمد محمد عمار٢٥ حقوق 
٢٦مصطفى احمد محمد محمد٢٦ اداب
٢٥مصطفي احمد محمود علي٢٧ حقوق 

صفحة ٤٠٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٨مصطفي احمد مصطفي محمد٢٨ حقوق 
٢٢مصطفي اسامه محمد حسن٢٩ حقوق 
٢٥مصطفى اسماعيل السويسى محمد٣٠ نظم معلومات 
٣١مصطفي الحني محمد عبدالقادر٣١ حقوق 
٣٢مصطفي السيد محمد خليل٣٢ بكالوريوس تجارة
٣٢مصطفى امين احمد محمد فتحى٣٣ اداب
٢٥مصطفي انور حسن علي٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٣مصطفي انور محمد السيد٣٥ حقوق 
٢٢مصطفي باسم محمد فوزالدين٣٦ حقوق 
٢٥مصطفى بدر كامل محمد٣٧ حقوق 
٢٨مصطفى بدوى حامد عبدالشافى٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ٤٠٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٤مصطفي توفيق حفناوي توفيق١ حقوق 
٢٩مصطفي ثابت احمد حسن٢ حقوق 
٢٦مصطفي جمال عبدالناصر مصطفي٣ حقوق 
٢٩مصطفي جميل محمد محمد البر٤ حقوق 
٢٤مصطفى حامد بدر حسن٥ زراعة
٢٨مصطفي حامد مصطفي علي٦ حقوق 
٢٩مصطفي حجاج فؤاد حسن٧ حقوق 
٣١مصطفي حسن جمعه محمود خليفه٨ حقوق 
٢٦مصطفى حسن سيد احمد٩ خدمه اجتماعيه

٢٧مصطفى حسن عبدالسميع عبدالحافظ١٠ نظم معلومات 
٢٧مصطفى حسن مصطفى عبدالرحمن١١ خدمه اجتماعيه
٢٧مصطفي حسين صالح عبدالرحمن١٢ حقوق 
٢٥مصطفي حسين عبدالنظير عبدالفضيل١٣ حقوق 
٢٧مصطفي حسين عيد محمود١٤ بكالوريوس تجارة
٢٨مصطفى حسين مبروك١٥ خدمه اجتماعيه
٣٠مصطفى حلمى احمد غراب١٦ نظم معلومات 
٣٢مصطفى خالد حسن فضل١٧ نظم معلومات 
٢٤مصطفي خالد مصطفي عبدالعال١٨ بكالوريوس تجارة
٢٨مصطفى خميس حيدر عبد العال١٩ نظم معلومات 
٢٤مصطفي خميس عبدالرحمن خليفه٢٠ حقوق 
٢٥مصطفى ربيع حمودة مختار٢١ حقوق 
٢٧مصطفى رجب عبد العال محمد٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٣مصطفى رسالن غباش رسالن٢٣ نظم معلومات 
٣٠مصطفى رشاد محمد جاد هللا٢٤ لغات و ترجمه
٣٣مصطفي رمضان محمد عبدالوهاب٢٥ حقوق 
٢٤مصطفي زكريا محمد محمود نوفل٢٦ حقوق 
٢٧مصطفي سالم مصري هندي٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٤٠٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٥مصطفي سعد شاكر عبدالتواب٢٨ حقوق 
٣١مصطفى سعد محمد عبد الفتاح٢٩ اداب
٣٠مصطفى سعيد عبدالصمد عبيدو٣٠ خدمه اجتماعيه
٢٥مصطفى سعيد عويس عويس٣١ شريعه و قانون
٢٤مصطفى سعيد فتحى جمعه٣٢ حقوق 
٣٢مصطفى سعيد مصطفى محمد٣٣ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٥مصطفى سليمان عبد الشهيد محمد٣٤ حقوق 
٢٥مصطفى سليمان محمد حسن٣٥ حقوق 
٢٧مصطفى سليمان مصطفى حموده٣٦ نظم معلومات 
٣٠مصطفى سمير عبد اللطيف حبيب٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٤مصطفي سيد احمد فرج٣٨ حقوق 

صفحة ٤١٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٨مصطفي سيد حبيب عبدالمولي١ حقوق 
٢٦مصطفي سيد معروف سيد٢ حقوق 
٢٢مصطفى شعبان عبدالرؤوف عرفات٣ خدمه اجتماعيه
٢٤مصطفى شعبان عبدالشافى بيومى٤ خدمه اجتماعيه
٢٣مصطفى شعبان محمد ابراهيم٥ خدمه اجتماعيه
٢٨مصطفي صادق سليمان صادق٦ حقوق 
٣٢مصطفى صفوت احمد سيد٧ خدمه اجتماعيه
٢٧مصطفي صالح اسماعيل محمد الجندي٨ حقوق 
٢٥مصطفى صالح السيد عبدالوهاب٩ نظم معلومات 

٣٢مصطفي صالح حامد علي١٠ حقوق 
٣٠مصطفى صالح كامل حريز١١ اداب
٢٧مصطفي صالح يونس احمد١٢ حقوق 
٢٩مصطفي طه شعبان ابراهيم احمد١٣ حقوق 
٢٦مصطفى طه محمد احمد طه١٤ نظم معلومات 
٢٦مصطفي عادل احمد محمد١٥ حقوق 
٢٧مصطفى عادل عبده عطيه١٦ اداب
٢٧مصطفى عاطف عبدالغفار سيد١٧ حقوق 
٢٥مصطفي عاكف محمد محمد١٨ حقوق 
٢٩مصطفي عباس احمد اسماعيل١٩ حقوق 
٢٥مصطفى عبد الرحمن محمد عبد الرحمن٢٠ بكالوريوس رقابه وجوده
٢٩مصطفى عبد الصبور عبد الرازق محمد٢١ نظم معلومات 
٢٥مصطفى عبد المنعم عبد الماظ٢٢ حقوق 
٢٥مصطفى عبد المنعم محمد حسن٢٣ خدمه اجتماعيه
٣١مصطفى عبداالاله احمد على٢٤ شريعه و قانون
٣٢مصطفي عبدالتواب عبدالمجيد محمد٢٥ بكالوريوس تجارة
٢٧مصطفى عبدالرحيم عبدالسالم امام ابوعطيه٢٦ نظم معلومات 
٢٨مصطفي عبدالرحيم عبدالوهاب محمد٢٧ حقوق 

صفحة ٤١١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠مصطفى عبدالعال عبدالحميد٢٨ نظم معلومات 
٢٨مصطفى عبدالعظيم حسين حسين٢٩ نظم معلومات 
٢٨مصطفي عبدالقوي عبد علي٣٠ حقوق 
٢٨مصطفي عبدالاله محمود عبدالاله٣١ حقوق 
٢٨مصطفي عبداللطيف فضل ابراهيم٣٢ حقوق 
٣١مصطفي عبدهللا سيد احمد خليفه٣٣ حقوق 
٢٥مصطفى عبدهللا عبدالجواد عبداللطيف ٣٤٢٥ حقوق 
٢٥مصطفى عبدالمحسن عباس عطيه٣٥ خدمه اجتماعيه
٢٧مصطفي عبدالمعز محمد محمد٣٦ حقوق 
٢٩مصطفي عبدالمولي منصور درويش٣٧ حقوق 
٢٤مصطفى عبده محمد ابراهيم٣٨ نظم معلومات 

صفحة ٤١٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٨مصطفى عبده محمد عبدالخالق١ خدمه اجتماعيه
٢٥مصطفى عدلى عبد العزيز حسنى٢ بكالوريوس تجارة
٢٥مصطفى عدلى عبد العزيز حسنى٣ بكالوريوس تجارة
٢٧مصطفي عدلي عبدالمنعم ابو كيله٤ حقوق 
٢٥مصطفي عزالدين حسن عزالدين٥ حقوق 
٢٦مصطفى عزت احمد الشيكه٦ خدمه اجتماعيه
٢٤مصطفى عصام الدين محمد احمد٧ بكالوريوس تجارة
٢٧مصطفي عصمت عبدالحليم عبدالصمد٨ بكالوريوس تجارة
٣٠مصطفى عطا هللا دياب عبدالغنى٩ خدمه اجتماعيه

٢٦مصطفي عالء الدين محمد عبدالحق١٠ حقوق 
٢٤مصطفى عالء الدين مصطفى كمال١١ نظم معلومات 
٢٤مصطفى عالء السيد محمد بسيونى١٢ نظم معلومات 
٢٩مصطفى عالم راغب محمد١٣ حقوق 
٢٤مصطفى على جمعه حامد١٤ حقوق 
٢٧مصطفي علي حسن جبر١٥ حقوق 
٣٠مصطفى على زين العابدين ابراهيم على١٦ نظم معلومات 
٢٧مصطفي علي محمد محمد١٧ حقوق 
٢٧مصطفي عمرو محمد ابراهيم١٨ حقوق 
٢٩مصطفي عيد عبدالمختار علي١٩ حقوق 
٢٧مصطفي عيد مصطفي احمد٢٠ حقوق 
٢٦مصطفى فتحى خاطر احمد٢١ خدمه اجتماعيه
٢٧مصطفى فتحى عبد اللطيف عبد الرحيم٢٢ حقوق 
٢٦مصطفى فراج سيد على محمد٢٣ خدمه اجتماعيه
٣١مصطفى فهمى عفيفى اسماعيل٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٣مصطفي فوزي مصطفي محمد٢٥ حقوق 
٢٥مصطفى كمال الدين محمود عمر٢٦ حقوق 
٢٢مصطفي كمال عبدالعظيم شعراوي٢٧ حقوق 

صفحة ٤١٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥مصطفي مجدي ابراهيم فاضل٢٨ حقوق 
٢٧مصطفي محسن محمد السيد صيام٢٩ بكالوريوس تجارة
٣٠مصطفى محسن محمد عبد الوهاب٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٨مصطفى محمد السيد احمد٣١ حقوق 
٢٨مصطفي محمد السيد احمد٣٢ حقوق 
٢٨مصطفى محمد السيد على٣٣ نظم معلومات 
٣٠مصطفى محمد بالل قمصان٣٤ نظم معلومات 
٢٨مصطفي محمد بهاء الدين بيومي٣٥ حقوق 
٢٤مصطفى محمد حافظ عبد النعيم٣٦ اداب
٢٥مصطفى محمد حسانين محمد٣٧ نظم معلومات 
٢٩مصطفي محمد حسين حافظ٣٨ حقوق 

صفحة ٤١٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٦مصطفي محمد حنفي محمود١ حقوق 
٢٦مصطفي محمد رضا محمد٢ حقوق 
٣١مصطفى محمد سعد محمد السرساوى٣ شريعه و قانون
٢٤مصطفى محمد سيد منصور٤ حقوق 
٣١مصطفى محمد شعبان جبر٥ خدمه اجتماعيه
٢٢مصطفي محمد عبدالؤف احمد٦ حقوق 
٢٤مصطفي محمد عبدالحميد عثمان٧ حقوق 
٢٥مصطفي محمد عبدالرازق احمد٨ حقوق 
٢٥مصطفي محمد عبدالفتاح منصور٩ حقوق 

٢٩مصطفي محمد عبدالوهاب محمد١٠ حقوق 
٢٧مصطفي محمد عويس عبدالسالم١١ حقوق 
٣٠مصطفى محمد كامل محمد١٢ نظم معلومات 
٢٥مصطفى محمد كمال سليم١٣ بكالوريوس تجارة
٢٣مصطفي محمد متولي الصاوي١٤ حقوق 
٢٥مصطفي محمد محمد ابراهيم١٥ بكالوريوس تجارة
٣٢مصطفي محمد محمد سيد١٦ حقوق 
٢٥مصطفى محمد محمد عبد المجيد١٧ حقوق 
٢٤مصطفى محمد محمد مصطفى١٨ خدمه اجتماعيه
٢٦مصطفي محمد محمود احمد١٩ حقوق 
٢٣مصطفى محمد محمود عبود٢٠ شريعه و قانون
٢٥مصطفي محمد مختار دسوقي٢١ حقوق 
٢٤مصطفى محمد ودصادق على٢٢ نظم معلومات 
٢٤مصطفي محمود ابراهيم سيد٢٣ حقوق 
٢٦مصطفى محمود حسين محمود٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٦مصطفى محمود صبحى زكريا٢٥ اداب
٢٦مصطفى محمود طه سيد٢٦ نظم معلومات 
٢٥مصطفي محمود عبدالحليم محمد٢٧ حقوق 

صفحة ٤١٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٠مصطفي محمود عبدالمختوم محمد٢٨ حقوق 
٢٣مصطفي محمود كامل محمد٢٩ حقوق 
٢٦مصطفي محمود محمد ابراهيم٣٠ حقوق 
٣١مصطفى محمود محمد موسى احمد ابو الدهب٣١ اداب
٢٣مصطفى محمود مصطفى حميدة٣٢ زراعة
٢٦مصطفى محمود نبيل محمد٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٦مصطفي محمودعبدالمعطي احمد٣٤ حقوق 
٣٢مصطفى محيى الدين عبدالحفيظ ابو الحمد٣٥ شريعه و قانون
٢٥مصطفي مدحت ممدوح محمد٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٦مصطفي مسعد عبدالسالم حسين٣٧ حقوق 

صفحة ٤١٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥مصطفى مسعد مصطفى خفاجى١ خدمه اجتماعيه
٣٢مصطفى معاذ عايش ابراهيم٢ لغات و ترجمه
٢٧مصطفى نادر البراوى محمد٣ زراعة
٢٦مصطفى نبيل على محمد٤ شريعه و قانون
٢٦مصطفي نشات محمد احمد حجازي٥ حقوق 
٢٧مصطفى يحى زكريا احمد حسين٦ نظم معلومات 
٢٥مصطفى يحيى على احمد اسماعيل٧ حقوق 
٢٥مصطي محمد حسانين الغزالي٨ حقوق 
٢٨معاذ احمد محمد ابو الوفا٩ شريعه و قانون

٢٦معاذ مصطفى احمد احمد١٠ نظم معلومات 
٢٦معتز احمد عبدالحميد خالد١١ حقوق 
٢٣معتز احمد محمد ابوالعنين١٢ بكالوريوس تجارة
٢٧معتز احمد محمد عبدالعال محمد١٣ حقوق 
٢٥معتز حسن حسين عطيه١٤ نظم معلومات 
٢٤معتز سيد احمد محمود١٥ حقوق 
٢٥معتز عبد الحميد شكرى محمد١٦ زراعة
٢٦معتز عبدالمنعم صالح نصر١٧ شريعه و قانون
٢٤معتز عبدالنبي عبدالمجيد محمد١٨ حقوق 
٢٩معتز علي حسين عثمان١٩ بكالوريوس تجارة
٢٥معتز مجدي عبده ابراهيم٢٠ حقوق 
٢٤معتز محمد خليفه٢١ نظم معلومات 
٢٦معتز محمد محمد عبده كسرى٢٢ اداب
٢٧معتز محمدين محمد عبدالحميد٢٣ حقوق 
٢٧معتزاحمد صالح محمد٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٨معتصم محمد ابوالسعود حنفى٢٥ نظم معلومات 
٣١معوض السيد معوض محمد الجزار٢٦ خدمه اجتماعيه
٢٢معوض رفعت معوض ابراهيم٢٧ نظم معلومات 

صفحة ٤١٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٥مالك شوقي فهمي مليكه٢٨ حقوق 
٣١مليجي محمد عبدالغفار عثمان٢٩ حقوق 
٢٩ممد سالم مختار السيد٣٠ بكالوريوس تجارة
٣١ممدوح ابراهيم محمد اسماعيل٣١ بكالوريوس تجارة
٣٠ممدوح احمد على احمد٣٢ حقوق 
٢٧ممدوح ايمن صالح الدين حسن٣٣ نظم معلومات 
٢٢ممدوح جمال سيد حسن٣٤ خدمه اجتماعيه
٣١ممدوح حلمي شفيق فلتس٣٥ حقوق 
٢٥ممدوح طارق على محمد٣٦ نظم معلومات 
٣٢ممدوح محمد مهران علي٣٧ بكالوريوس تجارة
٢٣منار احمد محمد جاد المولى٣٨ اداب

صفحة ٤١٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٦منار اشرف ابراهيم علي١ بكالوريوس تجارة
٣٠منار السيد غرباوى وهبه٢ خدمه اجتماعيه
٢٥منار حسن بيومى حفنى ادريس٣ حقوق 
٢٧منار عبد السيد رياض محمد٤ اداب
٢٥منار عبدالرافع علي االشقر٥ حقوق 
٢٤منار عبدالرحيم عبدالمحسن احمد٦ حقوق 
٢٢منار عبدالعزيز اسماعيل عيسي٧ حقوق 
٢٥منار فتحى محمد عبدالبصير٨ خدمه اجتماعيه
٢٢منار محمد ابراهيم حسن٩ حقوق 

٢٦منار محمد محمد عبد الواحد١٠ اداب
٢٢منار محمد مصطفى محمد١١ السن
٢٣منار مختار احمد جمال الشوربجى١٢ اداب
٢٤منار مصطفى حسن محمود١٣ اداب
٢٧منار مصطفى عبد الهادى بيومى١٤ اداب
٢٥منارصالح الدين عبدالقوي محمد١٥ حقوق 
٢٤منال سيد عيد ابراهيم١٦ اداب
٢٩منال عزت عبدالسميع احمد١٧ بكالوريوس تجارة
٢٩منال محمد احمد فرغلى١٨ خدمه اجتماعيه
٢٧منال محمد عبداللطيف السيد١٩ بكالوريوس تجارة
٢٧منال محمود حسن ابراهيم٢٠ حقوق 
٣٠منال مصطفى السيد مصطفى٢١ حقوق 
٢١منة هللا اشرف محمد طلعت٢٢ لغات و ترجمه
٢٤منة هللا محمود محمد عيد٢٣ اداب
٢٩منصور عبد الباسط حسين عبد الرحيم٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٥منصور عمادالدين منصور فرحان٢٥ حقوق 
٣٠منصور محمد منصور خليل٢٦ حقوق 
٢٤منه هللا احمد حسني احمد٢٧ حقوق 

صفحة ٤١٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٣منه هللا ايمن ابراهيم الدسوقى٢٨ خدمه اجتماعيه
٢٣منه هللا بالل فريد محمد٢٩ حقوق 
٢٩منه هللا جالل منصور ابو المعاطي٣٠ حقوق 
٢٦منه هللا حسن محمد حسين٣١ شريعه و قانون
٢٢منه هللا حسين عبد اللطيف عبد الرحمن٣٢ زراعة
٢٥منه هللا عنطر عبدالسميع عبدالجيد٣٣ حقوق 
٢٤منه هللا فكري علي مصطفي٣٤ حقوق 
٢٣منه هللا محمد ابراهيم عبدالغنى٣٥ نظم معلومات 
٢٤منه هللا محمد فتحى عباس٣٦ نظم معلومات 
٢٣منه هللا محمود محمود ابراهيم٣٧ نظم معلومات 
٢٢منه هللا محي الدين سيد٣٨ حقوق 

صفحة ٤٢٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٧منه هللا منتصر عبدالوهاب احمد١ حقوق 
٢٦منه محمد عبدالعزيز سالم٢ خدمه اجتماعيه
٣٠منى ابراهيم حسانيين ابراهيم٣ اداب
٢٨منى ابراهيم محمود منصور٤ زراعة
٢٧منى احمد ابراهيم مدنى٥ خدمه اجتماعيه
٢٩مني احمد اسماعيل احمد٦ حقوق 
٢٦منى احمد عبد الرحمن احمد٧ اداب
٢٥منى احمد محمد مهنى٨ اداب
٢٧منى احمد نور الدين انور٩ خدمه اجتماعيه

٢٧منى جمال سعد عبدالجواد١٠ خدمه اجتماعيه
٣١منى جمال محمد خلف فرج١١ اداب
٢٤منى حسن ابراهيم احمد١٢ حقوق 
٢٥مني حسن عبدالمنعم امين١٣ حقوق 
٣١منى حسن محمد محمد محمد السيد١٤ اداب
٣٠منى حمدى عبد المنعم حافظ١٥ بكالوريوس تجارة
٢٧مني خليل حسين نصر١٦ حقوق 
٣٢منى خليل عبدالواحد ابراهيم١٧ خدمه اجتماعيه
٣١منى رضا محمد عبدالهادى١٨ خدمه اجتماعيه
٢٥منى صابر احمد ابراهيم١٩ ادارة و سكرتاريه
٢٩مني صالح عبدالمنعم احمد٢٠ حقوق 
٢٧منى عادل عبد اللطيف على٢١ اداب
٢٦منى عبد الفتاح عرابى الشال٢٢ اداب
٢٧منى عبدالخالق محمود عطيه٢٣ نظم معلومات 
٢٦مني عبدالراضي محمد حامد٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٣مني عبدالرحمن محمود سيد٢٥ حقوق 
٢٩مني عبدالرحيم علي محمد٢٦ حقوق 
٣٢مني عبدالعزيز حسن حسانين٢٧ حقوق 

صفحة ٤٢١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٨منى عبدالعليم محمد محمود٢٨ خدمه اجتماعيه
٢٣منى عبيد رمضان محمد٢٩ زراعة
٣٠مني عزت محمود عبدالجواد٣٠ حقوق 
٢٥منى على السيد على٣١ بكالوريوس تجارة
٢٥منى عيد عبدالحكيم ابو طالب٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٧مني فتحا محمد علي٣٣ حقوق 
٢٦منى فوزى محمود حبس الحو٣٤ السن
٢٩منى محمد تهامى حسين٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٦منى محمد حسام الدين عبد الحميد٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٨منى محمد حسانين بوشى٣٧ شريعه و قانون
٣٠مني محمد شبل حجازي٣٨ حقوق 

صفحة ٤٢٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٢منى محمد صدقى محمد١ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٢منى محمود حسانين بحيرى٢ اداب
٢٩منى مختار محمد محمد حسن٣ السن
٢٢مني مصطفي حافظ مصطفي٤ بكالوريوس تجارة
٣٠مني مصطفي حامد علي٥ حقوق 
٣٢منى مصطفى شحات احمد الجندى٦ حقوق 
٣٠مني مصطفي محمد محمود٧ حقوق 
٢٣منى يحيى محمد توفيق٨ اداب
٢٣منيره محمود احمد ونان٩ اداب

٢٣مها احمد عبدالمنعمخليل١٠ حقوق 
٢٣مها احمد محمود احمد١١ خدمه اجتماعيه
٢١مها ايمن محمد عبدهللا١٢ بكالوريوس تجارة
٣٢مها جمال الدين محمد على السقا١٣ اداب
٢٧مها حسن عبد المعطى على١٤ اداب
٢٧مها حمدى احمد عبدالحليم١٥ خدمه اجتماعيه
٢٤مها سمير انور لوقا١٦ اداب
٣١مها شاهين احمد اسماعيل١٧ خدمه اجتماعيه
٢٨مها صبرى صالح عبدالرازق١٨ خدمه اجتماعيه
٢٦مها عادل عبدهللا عامر١٩ حقوق 
٢٣مها عبدالسالم معوض بدر٢٠ حقوق 
٢٥مها عبدالعزيز كفانى محمد٢١ خدمه اجتماعيه
٢٥مها عبدالوكيل منصور محمد٢٢ حقوق 
٢٥مها مجدي عبدالفتاح ابراهيم٢٣ حقوق 
٢٥مها محمد سيد احمد رفاعي٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٤مها محمد محمود رفاعي٢٥ حقوق 
٢٣مها محي الدين عبدالسميع علي٢٦ حقوق 
٢٤مها مخيمر محمود عبد القادر٢٧ ليسانس دراسات انسانيه 

صفحة ٤٢٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣١مها مصطفي انور محمد٢٨ بكالوريوس تجارة
٢٣مها وافدى عبد الفتاح حسن حسين٢٩ السن
٢٥مها يس رزق السيد٣٠ حقوق 
٢٧مهاب احمد سيد احمد٣١ بكالوريوس تجارة
٣٢مهاد محمد خليل السيد٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٨مهران على عبده احمد٣٣ شريعه و قانون
٢٣مهند عادل ابو السعود حسين٣٤ خدمه اجتماعيه
٣١موريس لطفى عبدة سعد هللا٣٥ زراعة
٢٢مونيكا سامي فكري جرجس٣٦ حقوق 
٢٧موهوب على عبد اللطيف خميس٣٧ اداب
٢٤مى ابراهيم السيد عبدالواحد٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ٤٢٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦مي ابراهيم عبدالرحمن السيد غنيمه١ حقوق 
٢٦مى ابو السعود عبد هللا السيد٢ اداب
٢٨مى احمد عبد الحليم حسين٣ خدمه اجتماعيه
٢٥مي احمد علي احمد٤ حقوق 
٢٣مي اشرف مصطفي محمد٥ حقوق 
٢٣مى الشحات محمد متولى٦ حقوق 
٢٦مى بدوى يوسف عبد الجواد٧ زراعة
٢٣مى جمال رشاد احمد٨ بكالوريوس تجارة
٢٥مى جمال رشاد بركه٩ خدمه اجتماعيه

٢٤مي حسن سعد محمد١٠ حقوق 
٢٤مي حسن محمد عبدالعال١١ حقوق 
٢٧مى حمدى عبدالفتاح منصور١٢ خدمه اجتماعيه
٢٨مى حمدى عوض هللا محمد١٣ السن
٢٥مى حمدى محمد احمد١٤ خدمه اجتماعيه
٢٨مى خيرى احمد مختار صالح١٥ لغات و ترجمه
٢٨مى دسوقى عبدالمنعم احمد١٦ حقوق 
٢٣مى سعيد محمد عبدهللا١٧ خدمه اجتماعيه
٢٨مي شعبان فرحات مصطفي١٨ بكالوريوس تجارة
٣٢مي عبدالفضيل يوسف القليل١٩ حقوق 
٢٢مى عماد عبده احمد٢٠ نظم معلومات 
٢٥مي فهمي سالم عبدالرازق٢١ حقوق 
٢٤مى متولى متولى ابو المجد٢٢ السن
٣٢مي مجدي احمد محمود٢٣ حقوق 
٢٢مى مجدى رجب عويس٢٤ اداب
٢٢مي مجدي صالح احمد٢٥ حقوق 
٢٢مى محمد احمد حسين على٢٦ اداب
٢٨مى محمد خطاب عمر٢٧ حقوق 

صفحة ٤٢٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٩مى محمد رضا غنيم٢٨ نظم معلومات 
٢٨مى محمد سعد السيد القاضى٢٩ خدمه اجتماعيه
٢٩مي محمد عبدالرحمن السيد٣٠ حقوق 
٢٢مى محمد عبدالعليم احمد٣١ حقوق 
٣٠مي محمد متولي شعرواي٣٢ حقوق 
٢٢مي محمود رفاعي خالد٣٣ بكالوريوس تجارة
٢٥مي محي الدين عبدالوهاب عبدالرحمن٣٤ حقوق 
٢٣مى مسعود سيد محمد٣٥ اداب
٢٦مى مصطفى عبد الفتاح محمد٣٦ زراعة
٢٩مى مصطفى عبد المؤمن عبد الوالى٣٧ خدمه اجتماعيه
٣٢مى منير حامد احمد٣٨ اداب

صفحة ٤٢٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠مي نائل مصطفي محمد١ حقوق 
٢٤مى ناصر السيد عطوه٢ خدمه اجتماعيه
٣٠مي نبيل ابراهيم حامد٣ حقوق 
٣٢مي نبيل سباعي عبدالسميع٤ حقوق 
٢٩مياده احمد عبدالرحيم محمد٥ خدمه اجتماعيه
٢٥مياده صابر محمد قمصان٦ حقوق 
٢٥مياده طلعت عبدالعال سليمان٧ حقوق 
٢٨مياده عبد الحافظ محمد٨ خدمه اجتماعيه
٣٠مياده مجدى مصطفى على٩ نظم معلومات 

٢٨مياده محى السيد المغربى١٠ خدمه اجتماعيه
٢٣ميار محي الدين محمد حافظ١١ حقوق 
٢٣ميرا مجدي القمص بولس١٢ بكالوريوس تجارة
٢٤ميرفت سيد محمد سنهابي١٣ حقوق 
٢٩ميرفت صالح نظير جيد١٤ حقوق 
٢٥ميرفت عرابى السيد عبد الرحيم١٥ خدمه اجتماعيه
٢٨ميرنا جمال ياسين هاشم١٦ حقوق 
٢٦ميرنا حمدى ابو سريع عبدالنبى١٧ نظم معلومات 
٢٥ميرنا كميل هرقلى قلتس١٨ حقوق 
٢٢ميرنا وجيه لبيب عازر١٩ زراعة
٢٨ميسره محمد البشير عزام٢٠ حقوق 
٢٩ميشيل عويضه تادرس معوض٢١ خدمه اجتماعيه
٢٨ميشيل مجدى موريس نصيف٢٢ نظم معلومات 
٢٧ميالد شحاته مقار قليني٢٣ حقوق 
٢٨مينا ابراهيم فوزى نسيم٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٨مينا ثروت بوقيم جاد٢٥ نظم معلومات 
٢٨مينا راضي فؤاد مرقص٢٦ حقوق 
٢٣مينا زغلول عيسى جرجس٢٧ نظم معلومات 

صفحة ٤٢٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠مينا سعيد عزت ارمانيوس٢٨ حقوق 
٣١مينا شكرى ثابت حنا٢٩ خدمه اجتماعيه
٣١مينا شكري سعد مرقص٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٥مينا شنوده فايق ميخائيل٣١ حقوق 
٢٦مينا عادل بنيامين غبلایر٣٢ حقوق 
٢٤مينا عزت صادق سيدهم٣٣ نظم معلومات 
٢٨مينا عزيز سمعان سليمان٣٤ حقوق 
٢٩مينا فرح رزق عبد المسيح٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٤مينا فوزى صليب سليمان٣٦ السن
٢٦مينا لطيف رزق جورجي٣٧ حقوق 
٢٦مينا منير انور سعد٣٨ اداب

صفحة ٤٢٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٤مينا موريس اسحق ابراهيم١ بكالوريوس تجارة
٢٧مينا نبيل نعيم رويس٢ اداب
٢٣مينا وجيه فهيم يوسف٣ اداب
٢٧مينا وجيه قدسى جرجس٤ السن
٢٦مينا يوسف مهني تاوضروس٥ بكالوريوس تجارة
٢٣ناجى باسليوس سعد باسليوس٦ نظم معلومات 
٣١ناجي صبحي اسكندر باسليوس٧ حقوق 
٢٧ناجي عبدالنبي عبدالكريم راغب٨ حقوق 
٢٥نادر اسامه جالل ابراهيم٩ حقوق 

٢٥نادر محمد ابراهيم حميدة١٠ بكالوريوس تجارة
٢٤نادر ناصر ناجي عبدالنبي١١ حقوق 
٢٥نادى شحات طايع حسن١٢ نظم معلومات 
٢٩نادية سعد عبد السالم قطب١٣ خدمه اجتماعيه
٢٤ناديه احمد السيد محمد١٤ حقوق 
٢٢ناديه توفيق عطيه شمس١٥ اداب
٢٣ناديه جمال جمعه طلب١٦ بكالوريوس تجارة
٢٥ناديه ضياء الدين بيومي عوض١٧ حقوق 
٣٠ناديه مصطفي قرني احمد١٨ حقوق 
٣٠ناردين نشات ميخائيل شلبي١٩ حقوق 
٢٣ناريمان سليمان بدرى عبد الخير٢٠ السن
٢٤ناريمان محمد السيد طنطاوي٢١ حقوق 
٢٧ناريمان محمد انور محمد خليل٢٢ حقوق 
٢٤ناريمان مصطفى عطية عوض٢٣ حقوق 
٢٥ناصر احمد محمد خليل عويس٢٤ حقوق 
٢٧ناصر جمال عبدالحميد احمد٢٥ حقوق 
٢٨ناصر سعيد فهمى على صالح٢٦ حقوق 
٢٥ناصر عبدالوهاب السيد السيد٢٧ حقوق 

صفحة ٤٢٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣١ناصر فاروق محمد عبدالرحمن٢٨ نظم معلومات 
٢٥ناصر محمد فؤاد دياب٢٩ حقوق 
٢٧ناصر نبوت عجيب صليب٣٠ نظم معلومات 
٢٨نانسي احمد عطاهللا عبدالجليل٣١ حقوق 
٢٢نانسي اسامه عبدالعليم السيد٣٢ حقوق 
٢٣نانسى السيد عبد الباسط محمود٣٣ اداب
٢٩ناهد سمير السيد جاد٣٤ حقوق 
٢٧ناهد صابر سيد امام٣٥ حقوق 
٢٥ناهد عرابي السيد عبدالرحيم٣٦ حقوق 
٢٤ناهد محمد عيسى رمضان٣٧ اداب
٢٨ناهد مختار احمد حسن٣٨ حقوق 

صفحة ٤٣٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٢نبيل سليمان سريان خله١ السن
٢٩نبيل عبدالباسط عبدالغني امام٢ حقوق 
٣٠نبيل محمد محمد سالم٣ حقوق 
٢٦نبيل ممدوح سعد رضوان٤ خدمه اجتماعيه
٣٢نبيله عبدالعال مغاورى عبدالعال٥ خدمه اجتماعيه
٣٢نجاح محمد علي سليمان٦ حقوق 
٣٢نجالء ابراهيم محمد سالمه٧ اداب
٢٢نجالء احمد عثمان علي الخطيب٨ حقوق 
٢٥نجالء خميس سنوس عليوه٩ خدمه اجتماعيه

٢٢نجالء سالمه عبد الحميد عويس١٠ خدمه اجتماعيه
٢٥نجالء سمير محمود محمد١١ حقوق 
٢٥نجالء طارق محمود محمد١٢ خدمه اجتماعيه
٢٩نجالء عبدالحكيم رشدي محمد١٣ حقوق 
٢٤نجالء فتحى حماد موسى١٤ خدمه اجتماعيه
٢٤نجالء فتحى على زايد على١٥ خدمه اجتماعيه
٢٣نجالء محمد السعودي مرسي١٦ حقوق 
٣٢نجالء نادى فتحى الفولى١٧ خدمه اجتماعيه
٢٤نجوي ابراهيم محمد وهب هللا١٨ حقوق 
٢٧نجيب محمد رمضان احمد١٩ خدمه اجتماعيه
٢٧نحمده احمد عطوه احمد٢٠ بكالوريوس تجارة
٢٥ندا حسن عبدالعظيم احمد٢١ حقوق 
٢٤ندا سيد قطب عثمان٢٢ خدمه اجتماعيه
٢٥ندا عبدالعظيم حسين ابراهيم٢٣ نظم معلومات 
٢٤ندا فرج علي عبدالمجيد٢٤ حقوق 
٢٢ندا محمد عبد الوهاب حافظ٢٥ اداب
٢٣ندا محمد فاضل احمد٢٦ حقوق 
٢٣ندا يحيى ابو الحجاج محمد٢٧ اداب

صفحة ٤٣١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٢/٢٩الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٨ندوه عبدالرازق محمد عبدالملك٢٨ حقوق 
٢٤ندى احمد حسين صيام٢٩ بكالوريوس تجارة
٢٣ندى بدرى عبدالباسط حسانين٣٠ خدمه اجتماعيه
٢٣ندي جمال عبدالناصر عبدالحليم٣١ حقوق 
٢٢ندى رجب عبد الرحمن رجب٣٢ السن
٢٤ندى سالم محمد سالم٣٣ خدمه اجتماعيه
٢٤ندى سيد فرج السيد٣٤ خدمه اجتماعيه
٢٣ندى عادل احمد محمد٣٥ حقوق 
٢٤ندي عادل سمير فتوح٣٦ حقوق 
٢٣ندى عبدالمنعم مدنى حنفى٣٧ اقتصاد وعلوم سياسيه

صفحة ٤٣٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٨نشوى محمود رزق محمود١ تجاره محاسبه
٣٠نشوى مصباح محمود حسن٢ تجاره محاسبه
٢٥نشوى نبيل عبد العزيز العشماوى٣ تجاره محاسبه
٢٥نشوي نبيل عبدالعزيز العشماوي٤ تجاره محاسبه
٢٨نصر ابراهيم عبدالعاطى محمد٥ تجاره محاسبه
٢٩نعمه شحاته احمد حسن٦ تجاره محاسبه
٢٧نعمه عبد النعيم محمد شافعى٧ تجاره محاسبه
٣٠نعيمه عبد الفتاح محمود غازى٨ تجاره محاسبه
٢١نغم مصطفى محمد حسن٩ تجاره محاسبه

٣١نها بهى الدين بكر سيد١٠ تجاره محاسبه
٢٩نهاد السيد عبدالحكيم السيد١١ تجاره محاسبه
٢٤نهاد جمال اسماعيل الطحاوى١٢ تجاره محاسبه
٢٦نهاد سمير خليفه محمد١٣ تجاره محاسبه
٢٧نهال احمد محمد عبد الحى١٤ تجاره محاسبه
٢٧نهال محمد سعد على١٥ تجاره محاسبه
٢٥نهال محمد كمال هاشم١٦ تجاره محاسبه
٢٥نهال مصطفى عبد المؤمن عبد الوالى١٧ تجاره محاسبه
٢٣نهله على سيد حافظ١٨ تجاره محاسبه
٢٦نهى ايهاب اسماعيل اسماعيل يحيى١٩ تجاره محاسبه
٢٤نهى جمال محمد التهامى٢٠ تجاره محاسبه
٢٣نهى حمدى سعد ابو زيد٢١ تجاره محاسبه
٢٦نهى سيف النصر السيد حماد٢٢ تجاره محاسبه
٢٤نهى شريف احمد مصطفى٢٣ تجاره محاسبه
٣١نهى عبد المحسن احمد محمد٢٤ تجاره محاسبه
٢٨نهى عبدالجواد حسين عبدالغنى٢٥ تجاره محاسبه
٣١نهى مجدى محمد عبد القادر٢٦ تجاره محاسبه
٢٥نور الهدى فوزى خليفه على٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٤٣٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣١نور جميل فايز نخيل٢٨ تجاره محاسبه
٢٣نور محمد ابو النور صالح٢٩ تجاره محاسبه
٢٥نورا احمد طه محمد٣٠ تجاره محاسبه
٢٧نورا حسن فاروق هزاع٣١ تجاره محاسبه
٢٧نورا عادل عكاشة عبد العزيز٣٢ تجاره محاسبه
٢٧نورا عادل عكاشه عبدالعزيز٣٣ تجاره محاسبه
٣١نورا عبد المسيح مليك جرجس٣٤ تجاره محاسبه
٢٨نورا عبد المنعم عبد الهادى بيومى٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٤٣٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٣٢نورا محمود عبد الكريم ابو بكر١ تجاره محاسبه
٢٢نوران خالد فؤاد عبدالستار٢ تجاره محاسبه
٢٢نوران عادل حسين فراج٣ تجاره محاسبه
٢٦نوران محمد ابراهيم عبد الغنى٤ تجاره محاسبه
٢٣نوره جبريل سليمان حسان٥ تجاره محاسبه
٢٣نورهان اشرف عبد المنعم رأفت٦ تجاره محاسبه
٢٢نورهان جابر محمد حسين٧ تجاره محاسبه
٢٤نورهان حسن صالح عبد الرحمن٨ تجاره محاسبه
٢٣نورهان على حسن محمد٩ تجاره محاسبه

٢٢نورهان عمرو محمد احمد١٠ تجاره محاسبه
٢٤نورهان محسن محمود محمد١١ تجاره محاسبه
٢٣نورهان محمد رشاد محمد احمد١٢ تجاره محاسبه
٢٣نورهان محمد عبد المجيد صديق١٣ تجاره محاسبه
٢٥نورهان محمد نجيب عبدالتواب١٤ تجاره محاسبه
٣٠نورهان محمود محمد عوض١٥ تجاره محاسبه
٢١نورهان مصطفى فايز عثمان١٦ تجاره محاسبه
٢٢نورهان هالل عثمان محفوظ١٧ تجاره محاسبه
٢٧نيره حمدى ابراهيم موسى١٨ تجاره محاسبه
٢٩نيفين ابراهيم الدسوقى احمد القليوبى١٩ تجاره محاسبه
٣٢نيفين عالء الدين فهمى٢٠ تجاره محاسبه
٢٣هاجر سمير احمد السيد خليل٢١ تجاره محاسبه
٣٠هاجر على عبد الوهاب خاطر٢٢ تجاره محاسبه
٢٦هاجر محمد جبر سعد٢٣ تجاره محاسبه
٢٢هاجر نبيل عبدالمعبود محمود٢٤ تجاره محاسبه
٢٦هارون مجدى محمد زكى٢٥ تجاره محاسبه
٢٨هالة ابراهيم سعيد دسوقى٢٦ تجاره محاسبه
٢٧هاله احمد الحسينى حجاب٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٤٣٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٨هاله حسين عبد الاله حسين٢٨ تجاره محاسبه
٢٥هاله حمدى محمد عبد الرحمن٢٩ تجاره محاسبه
٢٨هاله عبد الغنى محمد عبدالعال٣٠ تجاره محاسبه
٢٨هاله عبدالغنى محمد عبدالعال٣١ تجاره محاسبه
٢٤هاله على حسين الزراق٣٢ تجاره محاسبه
٢٤هاله على محمد عبد القادر٣٣ تجاره محاسبه
٢٣هاله محمد عبد الغنى عبد هللا٣٤ تجاره محاسبه
٣٠هاله نبيل عبدالواحد عبدالحميد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٤٣٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٦هاله يحيى على عبد العال١ تجاره محاسبه
٢٥هانى احمد سيد ابو سريع٢ تجاره محاسبه
٢٣هانى احمد محمود سيد٣ تجاره محاسبه
٣٠هانى اليمانى محمد سليمان٤ تجاره محاسبه
٢٥هانى بيومى ابراهيم سليمان٥ تجاره محاسبه
٣٠هانى رافت شعبان جوهر٦ تجاره محاسبه
٣٠هاني رافت شعبان جوهر٧ تجاره محاسبه
٢٨هانى سامى فكرى عليش٨ تجاره محاسبه
٢٨هانى سعد حلمى مرسى٩ تجاره محاسبه

٣١هانى عبد الرازق فزاع جاد هللا١٠ تجاره محاسبه
٣١هانى عيد احمد احمد١١ تجاره محاسبه
٣٢هانى محمد عبدالونيس خليل١٢ تجاره محاسبه
٢٩هانى نبيل احمد يونس١٣ تجاره محاسبه
٣٠هانى هارون عبد الاله هارون١٤ تجاره محاسبه
٢٢هايدى سامى انور فرج١٥ تجاره محاسبه
٢٣هبة هللا جمال رفاعى حامد١٦ تجاره محاسبه
٣٠هبة هللا عاطف على١٧ تجاره محاسبه
٢٥هبة هللا عزت انور حسين١٨ تجاره محاسبه
٢٥هبة هللا فؤاد عطيه على١٩ تجاره محاسبه
٢٦هبة هللا مصطفى عبد الرؤوف عبد الصمد٢٠ تجاره محاسبه
٢٣هبة محمد حسين السيد مبروك٢١ تجاره محاسبه
٣٢هبه اسامة عامر سيد٢٢ تجاره محاسبه
٢٤هبه اسامه احمد منسي٢٣ تجاره محاسبه
٢٣هبه الرفاعى السيد سليمان٢٤ تجاره محاسبه
٢٣هبه هللا بهجت محمد عيسي٢٥ تجاره محاسبه
٢٣هبه هللا حسين محمد مبروك٢٦ تجاره محاسبه
٢٤هبه هللا عماد عبد الرازق عبدالمجيد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٤٣٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٥هبه هللا عمرو عقل الشهاوى٢٨ تجاره محاسبه
٢٦هبه هللا محمد احمد عبد الرؤف٢٩ تجاره محاسبه
٣٢هبه جالل الحسينى عبد هللا٣٠ تجاره محاسبه
٢٨هبه حمدى عبدالخالق محمود٣١ تجاره محاسبه
٢٢هبه حمدى عواد عبد الحميد٣٢ تجاره محاسبه
٢٧هبه حمدى محمد محمود مطاوع٣٣ تجاره محاسبه
٢٨هبه زين العابدين حرز هللا محمد٣٤ تجاره محاسبه
٢٤هبه سعد عبد الحليم محمود٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٤٣٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٢هبه سلطان عطا مصطفى١ تجاره محاسبه
٣١هبه صبحى عبد الفتاح محمد حماد٢ تجاره محاسبه
٢٤هبه صبرى محمد على سالم٣ تجاره محاسبه
٢٣هبه صالح محمد محمد٤ تجاره محاسبه
٢٨هبه طه محمد ابراهيم٥ تجاره محاسبه
٢٨هبه عادل عبده محمد٦ تجاره محاسبه
٢٧هبه عبد العال احمد محمد٧ تجاره محاسبه
٢٧هبه عبدالعال احمد محمد٨ تجاره محاسبه
٣٢هبه عبدالمنعم خلف جامع٩ تجاره محاسبه

٢٧هبه على عبدالفتاح عبدالصمد١٠ تجاره محاسبه
٢٧هبه مجدى على محمد١١ تجاره محاسبه
٣٢هبه محمد السيد محمد١٢ تجاره محاسبه
٢٨هبه محمد الصغير احمد١٣ تجاره محاسبه
٣١هبه محمد فوزى عبد الحليم١٤ تجاره محاسبه
٢٢هبه محمد يونس محمد١٥ تجاره محاسبه
٢٨هبه مصطفى صالح محمد١٦ تجاره محاسبه
٢٣هبه ممدوح صابر محمد١٧ تجاره محاسبه
٢٩هدى احمد فتحى محمود١٨ تجاره محاسبه
٢٥هدى احمد قدرى احمد جمال الدين١٩ تجاره محاسبه
٣٠هدى سعيد عبد الرازق عبد الغنى٢٠ تجاره محاسبه
٢٤هدى سيد صابر محمد٢١ تجاره محاسبه
٢٤هدي سيد صابر محمد٢٢ تجاره محاسبه
٢٦هدى صبحى عبدالحى طاهر٢٣ تجاره محاسبه
٢٩هدى صالح محمود حسين٢٤ تجاره محاسبه
٢٣هدى عبد العال سيد عبد اللطيف٢٥ تجاره محاسبه
٢٧هدى عمرو عيسى احمد٢٦ تجاره محاسبه
٢٣هدى كمال الدين امين عبد الجليل٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٤٣٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٦هدى هشام سليمان محمد٢٨ تجاره محاسبه
٢٢هدير ابراهيم محمد ابراهيم٢٩ تجاره محاسبه
٢٤هدير احمد حسين عز الدين٣٠ تجاره محاسبه
٣١هدير حامد محمد حامد٣١ تجاره محاسبه
٢٢هدير صقر زكى احمد٣٢ تجاره محاسبه
٢٤هدير عبد المجيد احمد عبد المجيد٣٣ تجاره محاسبه
٢٧هشام احمد احمد محمد عبد العال٣٤ تجاره محاسبه
٢٨هشام جمال محمد عبد الحميد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٤٤٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٣هشام حامد محمد محمود١ تجاره محاسبه
٢٥هشام رمضان عبد الرازق سيد٢ تجاره محاسبه
٢٦هشام زين العابدين محمد على٣ تجاره محاسبه
٢٨هشام سليمان تهامى خليل٤ تجاره محاسبه
٢٦هشام طارق احمد عبد هللا٥ تجاره محاسبه
٢٣هشام عبد المنعم عثمان عابدين٦ تجاره محاسبه
٢٣هشام عبد المنعم هشام عابدين٧ تجاره محاسبه
٢٩هشام عيد محمد عبدالهادى٨ تجاره محاسبه
٢٥هشام مجدى عبدالمحسن هيكل٩ تجاره محاسبه

٢٧هشام محمد عبد الفضيل عيسوى١٠ تجاره محاسبه
٢٦هشام محمد على هارون١١ تجاره محاسبه
٣٠هشام محمد نجيب شحات١٢ تجاره محاسبه
٣٠هشام نصر احمد محمد١٣ تجاره محاسبه
٢٦هشام وحيد عويس عبدالحميد١٤ تجاره محاسبه
٣٠هناء سيد عليان نصر١٥ تجاره محاسبه
٢٣هناء عبد المسيح مليك جرجس١٦ تجاره محاسبه
٢٤هناء محمد حسين هريدى١٧ تجاره محاسبه
٢٤هناء محمود قاسم حسين١٨ تجاره محاسبه
٢٥هند جمال سيد عبد الرحيم١٩ تجاره محاسبه
٢٥هند حسن محمد على الطنانى٢٠ تجاره محاسبه
٢٩هند زكى محمود العزب٢١ تجاره محاسبه
٣٢هند فاروق مروان السيد٢٢ تجاره محاسبه
٢٧هند فتحى دسوقى سيد٢٣ تجاره محاسبه
٢٦هند محمد ابراهيم ابراهيم٢٤ تجاره محاسبه
٢٨هند محمد عثمان ادم٢٥ تجاره محاسبه
٢٨هند محمد عثمان ادم٢٦ تجاره محاسبه
٢٦هند محمد معوض سالم٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٤٤١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٠هيام على سعد ادم٢٨ تجاره محاسبه
٢٦هيام يوسف صغير على٢٩ تجاره محاسبه
٣٠هيثم احمد السيد عبدالتواب٣٠ تجاره محاسبه
٢٩هيثم جعفر عبدالحسيب محمد٣١ تجاره محاسبه
٢٩هيثم رشاد عبدالسالم احمد٣٢ تجاره محاسبه
٢٤هيثم سعد ابو زيد احمد٣٣ تجاره محاسبه
٣٢هيثم صالح احمد عيد٣٤ تجاره محاسبه
٢٣هيثم عبد هللا محمد سيد احمد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٤٤٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠هيثم عبدالوهاب حمدان عبدالسالم١ تجاره محاسبه
٣٠هيثم على احمد ابراهيم٢ تجاره محاسبه
٣٠هيثم فاروق عطيه حجر٣ تجاره محاسبه
٢٥هيثم محمد عزمى محمد٤ تجاره محاسبه
٢٩هيثم محمد محمود حافظ امين٥ تجاره محاسبه
٢٩وئام محمد ابو العطا عزب٦ تجاره محاسبه
٣٢وائل حمدى عبد ربه على٧ تجاره محاسبه
٢٧وائل خالد محمد عويس٨ تجاره محاسبه
٣٢وائل سيد محمد بدر٩ تجاره محاسبه

٢٨وائل شحاته اسماعيل محمد١٠ تجاره محاسبه
٣١وائل صدقى عبد هللا محمد١١ تجاره محاسبه
٢٦وائل عبد الفتاح محمود محمد١٢ تجاره محاسبه
٣٢وائل محمد نجيب ابراهيم١٣ تجاره محاسبه
٢٥وجدان وجدى على هنداوى١٤ تجاره محاسبه
٢٦وجيه مجدى محمد السيد عبده١٥ تجاره محاسبه
٢٢وسام محمد حامد فهيم١٦ تجاره محاسبه
٢٧وسام محمد خالد حسين١٧ تجاره محاسبه
٣٠وسام محمد طه القللى١٨ تجاره محاسبه
٢٩وفاء ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم١٩ تجاره محاسبه
٢٦وفاء ابو العال سيد عبد الفتاح٢٠ تجاره محاسبه
٢٤وفاء احمد حامد عبد القادر٢١ تجاره محاسبه
٢٦وفاء السيد احمد جلو٢٢ تجاره محاسبه
٢٤وفاء محمد صالح عبدالعزيز٢٣ تجاره محاسبه
٢٣والء توفيق محمد بكرى٢٤ تجاره محاسبه
٢٣والء حاتم عبد هللا عمر٢٥ تجاره محاسبه
٢٧والء حسن امام اسماعيل٢٦ تجاره محاسبه
٣٠والء حسن رياض مصطفى٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٤٤٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠والء خلف عبد الحميد درويش٢٨ تجاره محاسبه
٢٦والء سعيد سعد على٢٩ تجاره محاسبه
٢٧والء عبد الدايم عبد هللا عبد الغنى٣٠ تجاره محاسبه
٢٥والء عبد العزيز محمد محمد٣١ تجاره محاسبه
٢٧والء على محمد عماره٣٢ تجاره محاسبه
٢٥والء كريم مفتاح محمد٣٣ تجاره محاسبه
٢٣والء محمد احمد محمد٣٤ تجاره محاسبه
٢٥والء محمد عبد الحكم سالمه٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٤٤٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٦والء محمد مصطفى ابراهيم١ تجاره محاسبه
٣٢والء محمود محمد مصطفى٢ تجاره محاسبه
٢٥والء مختار خلف احمد٣ تجاره محاسبه
٢٨والء مصطفى قرنى عبد العليم٤ تجاره محاسبه
٣٠والء مهدى محمد احمد٥ تجاره محاسبه
٢٥والء ناصر ناجى عبد النبى٦ تجاره محاسبه
٢٨وليد ابراهيم ابراهيم السيد٧ تجاره محاسبه
٣٠وليد احمد عبد العظيم على٨ تجاره محاسبه
٢٢وليد احمد عبدالفتاح احمد٩ تجاره محاسبه

٢٨وليد حماده عبد الرحمن احمد١٠ تجاره محاسبه
٢٧وليد ربيع محمد كامل١١ تجاره محاسبه
٣١وليد صابر محمد عرفه١٢ تجاره محاسبه
٣١وليد عربى محمود زكى١٣ تجاره محاسبه
٢٤وليد عصام محمود محمد١٤ تجاره محاسبه
٢٦وليد عيد السيد ابراهيم١٥ تجاره محاسبه
٢٤وليد محمد يس محمد عبدالحميد١٦ تجاره محاسبه
٢٧وليد ممدوح احمد محمد١٧ تجاره محاسبه
٢٦يارا احمد خميس عبد الناصر١٨ تجاره محاسبه
٢٤يارا عبد الخالق عبد الغنى وهبه١٩ تجاره محاسبه
٢٦يارا عصام الدين محمد عثمان٢٠ تجاره محاسبه
٢٣يارا محمود ثابت عبد الرحمن٢١ تجاره محاسبه
٣٣يارة حسن محمد حسن٢٢ تجاره محاسبه
٣١ياسر حسين احمد محمد٢٣ تجاره محاسبه
٢٩ياسر رجب محمود تركى٢٤ تجاره محاسبه
٢٦ياسر صبرى احمد عقوب٢٥ تجاره محاسبه
٢٨ياسر عبد الفتاح محمد الصيرفى٢٦ تجاره محاسبه
٣٢ياسر محمد مصطفى محمد٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٤٤٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٣١ياسمين احمد عزت شهبون٢٨ تجاره محاسبه
٢٦ياسمين احمد مهدى حسن٢٩ تجاره محاسبه
٣٠ياسمين جمال رياض محمود٣٠ تجاره محاسبه
٢٣ياسمين جمعه على محمد٣١ تجاره محاسبه
٢٩ياسمين حسن حامد حسين٣٢ تجاره محاسبه
٢٧ياسمين حسن عبد الوهاب على٣٣ تجاره محاسبه
٢٢ياسمين حسين همام٣٤ تجاره محاسبه
٢١ياسمين سامى زكى السيد٣٥ تجاره محاسبه

صفحة ٤٤٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١االولى

باحث ثالث تمويل ومحاسبة
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٢ياسمين سمير السيد محمد١ تجاره محاسبه
٢٣ياسمين طارق محمد همام٢ تجاره محاسبه
٢٢ياسمين عبد العزيز رزق هللا٣ تجاره محاسبه
٢٧ياسمين عثمان صالح احمد٤ تجاره محاسبه
٢٧ياسمين على محمد عثمان٥ تجاره محاسبه
٢٦ياسمين عماد شوقى احمد٦ تجاره محاسبه
٢٤ياسمين محمد حسن يوسف٧ تجاره محاسبه
٢٨ياسمين محمود احمد البطاوى٨ تجاره محاسبه
٣٠ياسين حسين عبدالنظير عبدالفضيل٩ تجاره محاسبه

٢٦يحيى صابر يحيى عبد المجيد١٠ تجاره محاسبه
٣١يحيى عبد النبى عبد الحميد ابراهيم١١ تجاره محاسبه
٢٨يحيى محمد عبد السالم محمد١٢ تجاره محاسبه
٢٦يحيى محمد محمد ابو النجا١٣ تجاره محاسبه
٢٥يسرا عبد الخالق محمد على١٤ تجاره محاسبه
٢٥يسرا محمد فتحى محمد رشاد١٥ تجاره محاسبه
٢٤يسرى حسين حسن محمود١٦ تجاره محاسبه
٢٤يسرى وحيد يسرى يوسف١٧ تجاره محاسبه
٢٩يوسف حمدى محمد عبدالحليم١٨ تجاره محاسبه
٢٦يوسف شعبان دسوقى عيد١٩ تجاره محاسبه
٢٤يوسف شعبان محمد سالم٢٠ تجاره محاسبه
٢٦يوسف عبد الرحيم محمد محمود٢١ تجاره محاسبه
٢٧يوسف عبدالحليم منصور نصار الشاهد٢٢ تجاره محاسبه
٣٣يوسف عبدالعليم يوسف مبروك٢٣ تجاره محاسبه
٢٦يوسف محمد احمد محمد اسماعيل٢٤ تجاره محاسبه
٢٧يوسف محمد عبد المجيد عبد ربه٢٥ تجاره محاسبه
٣٢يوسف محمد محى الدين جابر٢٦ تجاره محاسبه
٢٨يونس محمد عبد المجيد يونس٢٧ تجاره محاسبه

صفحة ٤٤٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٢ندى عصام فؤاد جاهى محمد١ نظم معلومات 
٢٩ندي عماد الدين احمد عبدالكريم٢ حقوق 
٢٢ندى عماد الدين سعد عبد الحميد٣ اداب
٣٠ندى محسن ابراهيم احمد٤ خدمه اجتماعيه
٢٤ندى محمود فخرى طوسون٥ اداب
٢٢ندى نادر احمد سالمه٦ السن
٢٢نرفانا عماد يوسف حنفى٧ اداب
٢٣نرمين احمد محمد محمد عباده٨ السن
٣١نرمين جابر سعيد سيد٩ خدمه اجتماعيه

٢٥نرمين شحاتة احمد صباح١٠ خدمه اجتماعيه
٢٢نرمين عادل عبد السميع حسن رضوان١١ السن
٣٢نرمين عبدالسالم صالح عمار١٢ حقوق 
٢٣نرمين عمار حسين عبد الدايم١٣ اداب
٢٣نرمين عيسي مصطفي محمد١٤ حقوق 
٢٦نرمين فتحي عبدهللا ابراهيم١٥ بكالوريوس تجارة
٢٣نرمين مجدى فرج على١٦ بكالوريوس تجارة
٢٦نرمين محمد السيد على١٧ خدمه اجتماعيه
٢٢نرمين محمد محمد عبدالغفار١٨ حقوق 
٢٣نرمين مصطفي نجيب منصور١٩ حقوق 
٢٦نرمين مالك فارس سيداروس٢٠ حقوق 
٢٤نرمين يحي حسني محمد٢١ حقوق 
٣٢نسرين عصمت سيد معتمد٢٢ حقوق 
٣١نسرين محمود عبدالجيد ابراهيم٢٣ حقوق 
٢٧نسمة عاشور سيد محمد٢٤ حقوق 
٢٨نسمه احمد خفاجه فهيم٢٥ حقوق 
٣٠نسمه احمد عوضى احمد٢٦ نظم معلومات 
٢٣نسمه حسن احمد حسن٢٧ حقوق 

صفحة ٤٤٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٧نسمه حسنى عبدالقادر شعراوى٢٨ خدمه اجتماعيه
٢٧نسمه سعيد رمزي محمد٢٩ حقوق 
٢٨نسمه سيد عوض عبده٣٠ ادارة و سكرتاريه
٣٠نسمه علي عبدالعزيز حسن٣١ حقوق 
٢٤نسمه محمد احمد بخيت٣٢ زراعة
٢٨نسمه محمد احمد عبدالحميد٣٣ حقوق 
٢٧نسمه محمد على درويش٣٤ خدمه اجتماعيه
٣٠نسمه محمد محمد عبدالخالق٣٥ حقوق 
٢٧نسمه مدحت عبد السالم احمد فرج٣٦ اداب
٣٠نسمه هاشم احمد محمد٣٧ حقوق 
٢٤نسيمه علي عيد علي٣٨ حقوق 

صفحة ٤٤٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٧نشات عبدهللا محمد الصادق١ حقوق 
٢٧نشوي انور فرج محمود٢ حقوق 
٣٠نشوى حماده محمد حسن٣ نظم معلومات 
٢٩نشوي سيد رمضان محمد٤ حقوق 
٢٩نشوى طارق ماهر محمد عشوب٥ نظم معلومات 
٢٨نشوي عبدالسالم عبدالستار محمد٦ حقوق 
٢٩نشوى محمدين احمد حسن٧ تربيه
٣١نصر سيد منصور علي٨ حقوق 
٢٦نصر متولى عباس محمد٩ نظم معلومات 

٢٦نعمات محمد احمد عبد الحميد١٠ خدمه اجتماعيه
٢٥نعمان احمد محمود نعمان١١ حقوق 
٢٥نعمه جمال محمد عبد الرازق١٢ اداب
٢٩نعمه عبدالواحد محمود عبدالقادر١٣ حقوق 
٢٥نعمه علي احمد سيد١٤ حقوق 
٢٦نعيمه سمير محمد عبد الحميد١٥ زراعة
٢٣نعيمه سيد رمضان شاهين١٦ اداب
٢٧نفيسة محمود ابراهيم قناوى١٧ بكالوريوس تجارة
٣١نفيسه حلمى عطيه على١٨ خدمه اجتماعيه
٣٢نفيسه رجب سيد احمد١٩ حقوق 
٢٤نفين حسني محمود عبدالفتاح٢٠ حقوق 
٢٥نفين محمد نبيل محمود ابوريه٢١ حقوق 
٢٥نفين نبيه نصيف عبدالشهيد٢٢ حقوق 
٢٦نها ابو النجا احمد ابو النجا٢٣ خدمه اجتماعيه
٢٤نهاد جمال اسماعيل الطحاوى٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٥نهاد درويش بديع محمود٢٥ حقوق 
٢٧نهاد محمود رفعت ابراهيم٢٦ اداب
٢٣نهال عصام عبد الحميد صالح٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٤٥٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٨نهال محمد علي عبدالجواد٢٨ حقوق 
٢٨نهله جمال سعيد جابر٢٩ خدمه اجتماعيه
٢٣نهله رافت عثمان عبدالغني٣٠ حقوق 
٢٤نهله زينهم جمعه زعفان٣١ حقوق 
٢٧نهله صالح جوده الشحات٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٤نهله عالء الدين عبدالرؤوف٣٣ شريعه و قانون
٢٤نهى احمد حسين احمد٣٤ اداب
٣٠نهى احمد عالء الدين ابو السعود٣٥ اداب
٢٥نهي جمال علي محمود٣٦ حقوق 
٣٠نهى حسن محمد حتحوت٣٧ اداب
٢٦نهى حسين احمد حسين٣٨ اداب

صفحة ٤٥١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٨نهى سعيد هالل كرار١ خدمه اجتماعيه
٢٤نهي عادل عبدالجليل عبدالصمد٢ حقوق 
٣١نهى عبدالحليم محمود احمد٣ حقوق 
٣٠نهى على محمد على الدجوى٤ حقوق 
٣٢نهى كامل محمد ابو غانم٥ اداب
٢٧نهى ماجد محمود عباس٦ خدمه اجتماعيه
٢٨نهى مجدى نعمان يوسف٧ السن
٣٢نهى محمود عبدالقادر محمود٨ خدمه اجتماعيه
٢٩نهى نصر عباس محمد عباس٩ السن

٢٣نور الدين محمد عبدالبارى ابراهيم١٠ حقوق 
٢٧نور الدين محمد عبدالعزيز عبدالرازق١١ نظم معلومات 
٢٢نور الهدى سيد خلف احمد١٢ اداب
٢٤نور الهدى نبيل سيد بكرى١٣ اداب
٢٣نور رشدى انور محمد١٤ حقوق 
٢٤نور صالح الدين نور ابراهيم١٥ نظم معلومات 
٢٤نور فوزى يحيى محمد١٦ حقوق 
٢٣نور محمد يسرى ابو النجا١٧ خدمه اجتماعيه
٢٧نورا ابراهيم محمود حسن١٨ حقوق 
٣٠نورا احمد عبدالقادر الخولي١٩ حقوق 
٢٨نورا جمعه عنتر المرسي٢٠ حقوق 
٣٠نورا صالح الدين عطيه بخيت٢١ حقوق 
٢٤نورا عادل حلمي جاه الرسول٢٢ حقوق 
٣٠نورا عنتر ربيع محمد٢٣ بكالوريوس تجارة
٣٠نورا عيد محمد اسماعيل٢٤ حقوق 
٢٥نورا فاروق السيد احمد٢٥ اداب
٢٩نورا محمود عبد الودود سليمان٢٦ اداب
٢٧نورا مصطفى احمد عبدالعليم٢٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ٤٥٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣١نورالدين احمد اسماعيل اسماعيل٢٨ حقوق 
٢٩نوران محمد محمد عبدالعليم٢٩ حقوق 
٢٣نوران هشام رأفت الكاشف٣٠ اداب
٢٧نوره شوقى همام عثمان٣١ خدمه اجتماعيه
٢٢نورهان ابراهيم احمد محمد٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٢نورهان ابراهيم حمزه ابراهيم٣٣ حقوق 
٢٨نورهان ابراهيم عبدهللا عبده٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٢نورهان ابراهيم عبدالمولى محمد٣٥ اقتصاد وعلوم سياسيه
٢٥نورهان احمد محمود احمد٣٦ اداب
٢٢نورهان اشرف محمد نعيم٣٧ نظم معلومات 
٢٢نورهان جاد على عبدالفتاح٣٨ حقوق 

صفحة ٤٥٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٢نورهان حمدي اسماعيل محمد١ حقوق 
٢١نورهان خالد احمد السيد٢ بكالوريوس تجارة
٢٧نورهان خالد عبدالتواب محمد٣ حقوق 
٢٦نورهان سامى محمد امين٤ اداب
٢٩نورهان شافعى محمد حشاد٥ حقوق 
٢٥نورهان عادل عبده السعيد٦ بكالوريوس تجارة
٢٢نورهان عبد الرازق ابراهيم عاشور٧ زراعة
٢٤نورهان عبد هللا صادق مهران٨ اداب
٢٥نورهان عبدالباسط محمد القعقاعي٩ حقوق 

٢٣نورهان عصام موريس راغب١٠ حقوق 
٢١نورهان على ابراهيم محمد١١ اداب
٢٣نورهان علي عبدالمنعم علي١٢ حقوق 
٢٥نورهان عماد احمد محمد احمد١٣ حقوق 
٢٢نورهان فراج زهري احمد١٤ بكالوريوس تجارة
٢٢نورهان مجدي صابر السعيد١٥ حقوق 
٢٥نورهان مجدى محمد السيد١٦ خدمه اجتماعيه
٢٣نورهان محمد عطاهللا عبدالشافي١٧ حقوق 
٢٣نورهان محمود عبد الستار السيد١٨ اداب
٢٣نورهان هاشم محمد هاشم على١٩ اداب
٢٢نورهان يوسف علي حسين٢٠ حقوق 
٢٤نيرمين صابر فرجا عوض٢١ خدمه اجتماعيه
٢٥نيرمين لبيب سعيد صالح٢٢ نظم معلومات 
٢٦نيرمين مصطفي عبدالؤمن عبدالوالي٢٣ حقوق 
٢٣نيره محمود محمد شوقي٢٤ حقوق 
٢٣نيفين احمد محمد احمد٢٥ حقوق 
٢٩نيفين شيرين فايز سليم٢٦ اداب
٢٩نيفين عبد الصبور عبد العزيز مرسى٢٧ بكالوريوس تجارة

صفحة ٤٥٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٣هاجر ابراهيم عبدالعال٢٨ خدمه اجتماعيه
٢٣هاجر ابراهيم محمد ابراهيم٢٩ حقوق 
٢٦هاجر ابراهيم محمد محمود٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٤هاجر احمد ابراهيم بغدادى٣١ لغات و ترجمه
٢٣هاجر اسامه محمد خضر٣٢ اداب
٢٢هاجر بكري محمد عبدهللا٣٣ حقوق 
٢٣هاجر جمال عبدالحميد محمد٣٤ حقوق 
٢٥هاجر سعد الدين ابو الفتوح رحومة٣٥ ليسانس دراسات انسانيه 
٣٠هاجر عبد الغنى محمد عبد العزيز٣٦ حقوق 
٢٣هاجر عبدالجواد عابد ابو الخير٣٧ خدمه اجتماعيه
٢٧هاجر عبدهللا علي علي٣٨ حقوق 

صفحة ٤٥٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٤هاجر محمد صديق الزناتي١ حقوق 
٢٥هاجر محمد عوض محمود٢ خدمه اجتماعيه
٢٤هاجر محمد محمود احمد٣ حقوق 
٢٢هاجر محمد يحيي علي٤ حقوق 
٢٨هاجر محمد يسين سليمان٥ حقوق 
٢٣هاجر محمود كامل علي٦ بكالوريوس تجارة
٢٣هاجر مصطفي عبدالقادر حسين٧ حقوق 
٢٩هاله ابوالحجاج محمد علي٨ بكالوريوس تجارة
٢٩هاله احمد محمد السقا٩ نظم معلومات 

٢٩هاله شعبان زكى محمد١٠ تربيه
٣٢هاله عبده جابر عبده١١ حقوق 
٢٤هاله على عبدالكريم على١٢ خدمه اجتماعيه
٢٥هاله محمد احمد سيد١٣ حقوق 
٣٠هاله محمد عبد الرحمن عبد النبى١٤ اداب
٢٩هاله محمود محمد قاسم١٥ حقوق 
٣٢هاله مليجي محمد متولي١٦ بكالوريوس تجارة
٢٣هانم شرقاوي محمد قاسم١٧ حقوق 
٢٧هانى ابراهيم الدسوقى محمد١٨ نظم معلومات 
٢٨هانى احمد على حسن١٩ خدمه اجتماعيه
٢٩هاني حسان علي احمد٢٠ حقوق 
٢٧هانى حليم حلمى جرجس٢١ حقوق 
٣١هانى دسوقى ابراهيم الدسوقى٢٢ حقوق 
٢٧هانى سعيد رجب مصلوح٢٣ السن
٢٧هاني سالمه جيره امين٢٤ حقوق 
٢٨هاني سيد عطيه حسين٢٥ حقوق 
٢٥هاني صابر جوهري علي٢٦ حقوق 
٢٦هانى صبحى عبدالغفار عالوه٢٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ٤٥٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣٢هانى عاشور محمد محمد٢٨ حقوق 
٢٥هانى عبد اللطيف سعد السيد٢٩ زراعة
٣٢هانى عبدالباسط احمد محمد٣٠ شريعه و قانون
٣٠هانى عبدالرحمن احمد خليل٣١ حقوق 
٣٢هاني علي ابراهيم علي٣٢ حقوق 
٢٧هاني غانم عبدالكريم احمد٣٣ حقوق 
٢٩هاني محمد احمد محمد٣٤ حقوق 
٢٩هاني محمد السيد متولي٣٥ حقوق 
٢٨هاني محمد حسين محمد٣٦ حقوق 
٢٩هاني هشام عبدالفتاح ابراهيم٣٧ حقوق 
٢٨هايدى السيد عبد العظيم عوض هللا٣٨ حقوق 

صفحة ٤٥٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠هايدي صالح الدين محمود علي١ حقوق 
٢٣هايدي عبدالمنعم فؤاد رمضان حسن٢ بكالوريوس تجارة
٢٩هبة هللا محمود حنفى محمد٣ السن
٣٠هبة جابر محمد سالم٤ بكالوريوس تجارة
٢٣هبة سعد محمد عبد المجيد٥ اداب
٢٧هبة صالح حداد عبد الحليم٦ بكالوريوس تجارة
٢٤هبة عبد البارى محمد بسيونى٧ اداب
٢٦هبة محمد تاج الدين مراد٨ بكالوريوس تجارة
٢٦هبة محمود خليفه محمد٩ شريعه و قانون

٢٨هبة يحي احمد سعودي١٠ تربيه
٣٢هبه ابراهيم عبد العزيز محمد١١ بكالوريوس تجارة
٢٧هبه احمد عاشور عبد الموجود١٢ السن
٢٣هبه احمد مصبح احمد١٣ حقوق 
٢٢هبه هللا احمد السيد احمد ابو السعود١٤ حقوق 
٢٩هبه هللا احمد عبدالخالق عزام١٥ حقوق 
٢٧هبه هللا احمد عبدالغنى محمد١٦ خدمه اجتماعيه
٢٣هبه هللا جالل رمضان طلبه١٧ زراعة
٢٤هبه هللا جمال السعيد محمد حسن١٨ حقوق 
٢٤هبه هللا حسن حسن ابوخطوه١٩ حقوق 
٢٥هبه هللا حسن حنفي حسن٢٠ حقوق 
٢٧هبه هللا حماد هاشم حماد٢١ زراعة
٢٤هبه هللا خالد يحيى٢٢ حقوق 
٢٨هبه هللا رجب محمد حسين٢٣ حقوق 
٢٥هبه هللا شوقى سعد عماره٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٦هبه هللا محمد على سيد٢٥ خدمه اجتماعيه
٢١هبه هللا محمد محمد خليل٢٦ حقوق 
٢٧هبه هللا نبيل هالل حماد٢٧ حقوق 

صفحة ٤٥٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٤هبه بغدادي رشدي احمد٢٨ حقوق 
٣٢هبه حامد محمد على٢٩ حقوق 
٢٨هبه حسن سالم احمد٣٠ حقوق 
٢٩هبه حسن عبد الرحمن حسن٣١ ليسانس دراسات انسانيه 
٢٣هبه حسين محمد امين٣٢ حقوق 
٣٢هبه حسين محمد علي٣٣ حقوق 
٢٩هبه حمدى محمود سعيد٣٤ اداب
٢٣هبه رافت محمود الشويخ٣٥ حقوق 
٢٣هبه رفعت عبد الفتاح احمد فايد٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٥هبه سعيد احمد عبدهللا٣٧ خدمه اجتماعيه
٢٥هبه سيد علي حسانين٣٨ حقوق 

صفحة ٤٥٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٨هبه عادل ابراهيم محمد١ السن
٣٠هبه عباس ابراهيم ابراهيم٢ حقوق 
٢٥هبه عبد العاطى صادق حامد احمد٣ السن
٢٩هبه عبدهللا عبدالمحسن سليمان٤ حقوق 
٣١هبه عزيز محمد حسن٥ حقوق 
٣٠هبه علي بدر زيدان٦ بكالوريوس تجارة
٣٢هبه على توفيق حنفى٧ خدمه اجتماعيه
٢٨هبه على حسن خليفه٨ نظم معلومات 
٢٩هبه على قرنى على٩ اداب

٢٧هبه فاروق خميس السيد١٠ ادارة و سكرتاريه
٢٨هبه فهمى سالم عبدالرازق١١ خدمه اجتماعيه
٣١هبه فوزى طلبه مرسى١٢ خدمه اجتماعيه
٢٨هبه مجدي صالح عبدالباقي١٣ حقوق 
٢٥هبه مجدى محمد محمود١٤ خدمه اجتماعيه
٢٤هبه محمد جاد احمد١٥ زراعة
٣٠هبه محمد زكى محمد عثمان١٦ خدمه اجتماعيه
٣١هبه محمد عباس حافظ١٧ حقوق 
٢٦هبه محمد عبد اللطيف االنصارى١٨ اداب
٢٩هبه محمد عزت عبدالسالم١٩ نظم معلومات 
٢٨هبه محمد على احمد محمد٢٠ خدمه اجتماعيه
٢٧هبه محمد مصطفي عبدالحميد٢١ حقوق 
٢٣هبه مختار محمد احمد علي٢٢ حقوق 
٢٢هبه مختار محمد صادق٢٣ بكالوريوس تجارة
٢٤هبه مصطفي احمد الغتوري٢٤ حقوق 
٢٤هبه مصطفى جابر رمضان٢٥ اداب
٣٠هبه نشأت زكى عبدهللا٢٦ خدمه اجتماعيه
٣٢هبه هارون رشيدي محمود٢٧ حقوق 

صفحة ٤٦٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٥هبه يحيى محمود حمدى٢٨ السن
٣١هبه يعقوب محمود مدكور٢٩ اداب
٣٠هدى احمد محمد احمد٣٠ خدمه اجتماعيه
٣١هدي احمد محمد موسي٣١ حقوق 
٢٧هدي اسماعيل محمود مسلم٣٢ حقوق 
٢٥هدي حسن رضا حسين٣٣ حقوق 
٢٨هدى خيرى محمد موسى٣٤ خدمه اجتماعيه
٢٧هدي سمير محمود سيد٣٥ حقوق 
٢٨هدى شوقى عبده عبدالفتاح٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٣هدى فاروق ابراهيم مبارك٣٧ اداب
٣١هدى فوزى اسماعيل قابيل٣٨ السن

صفحة ٤٦١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٧هدى محروس كمال الدين همام١ اداب
٢٣هدي محمد احمد احمد٢ حقوق 
٢٤هدى محمد هاشم حسين٣ السن
٢٣هدي محمد يونس جابر٤ حقوق 
٢٨هدى مصطفى دسوقى خليل٥ خدمه اجتماعيه
٢٣هدى مصطفى فرج مصطفى٦ اداب
٢٣هدير اشرف حسين محمد٧ اداب
٢٣هدير امام محمد فرج طه٨ حقوق 
٢٢هدير انور محمد ثابت٩ نظم معلومات 

٢٥هدير جمال زكي حسين١٠ حقوق 
٢٤هدير حسن احمد سالم١١ حقوق 
٢٢هدير حمدى محمد على١٢ خدمه اجتماعيه
٢٤هدير رياض صادق محمد١٣ خدمه اجتماعيه
٢٨هدير سيد محمد محمد١٤ اداب
٢٤هدير صالح علي عبدالعزيز١٥ حقوق 
٢٥هدير طارق محمد محمد١٦ نظم معلومات 
٢٢هدير طارق مصطفي عبدالغني١٧ حقوق 
٢٥هدير عادل عز الدين عبدالعظيم١٨ نظم معلومات 
٢٥هدير عبد الستار سليم احمد١٩ اداب
٣٢هدير عبد اللطيف محمد عبد اللطيف٢٠ خدمه اجتماعيه
٢٣هدير عبدالمعبود قنديل عبدالمعبود٢١ حقوق 
٢٤هدير علي عباس محمد٢٢ حقوق 
٢٣هدير علي محمد احمد٢٣ حقوق 
٢٥هدير عيد محمود محمد٢٤ حقوق 
٢٥هدير فؤاد ابراهيم سالمه٢٥ حقوق 
٢٣هدير مجدي عبده محمود٢٦ حقوق 
٢٢هدير محمدكمال عليوه٢٧ حقوق 

صفحة ٤٦٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثانية

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٤هدير محمود مؤمن حسن السكري٢٨ حقوق 
٢٥هدير مدحت عبد السالم احمد٢٩ اداب
٢٤هدير ممدوح محمد السعيد٣٠ اداب
٢٧هشام احمد السيد التحيوى٣١ خدمه اجتماعيه
٢٤هشام احمد سالمه٣٢ حقوق 
٢٧هشام احمد عبد الخالق احمد٣٣ زراعة
٢٦هشام احمد عبدالحميد محمد٣٤ حقوق 
٢٤هشام اسماعيل خليفه عطيه٣٥ بكالوريوس تجارة
٣١هشام الصاوي فهمي الصاوي٣٦ حقوق 
٢٧هشام بهي الدين خفاجي محمد٣٧ حقوق 

صفحة ٤٦٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٢٦هشام جمال محمد عارف١ بكالوريوس تجارة
٢٧هشام حامد السيد فراج٢ خدمه اجتماعيه
٢٣هشام حامد محمد محمود٣ بكالوريوس تجارة
٢٣هشام حمزه عبدالفتاح احمد٤ حقوق 
٣٠هشام رمضان عبدالعظيم محمد٥ خدمه اجتماعيه
٢٦هشام سالمه محمد مصطفي٦ حقوق 
٢٤هشام سيد بدوي عبدالحميد٧ حقوق 
٢٥هشام شعبان محمد عمر٨ نظم معلومات 
٢٧هشام صالح محمد حسانين٩ حقوق 

٣٠هشام صالح محمد سعدهللا١٠ حقوق 
٢٧هشام عادل وفيق محمد١١ نظم معلومات 
٢٣هشام عادلى ابو العال محمد١٢ السن
٢٦هشام عبد التواب عبد اللطيف عبد المجيد١٣ اداب
٣١هشام عبد القادر عبد المنعم عبد القادر١٤ اداب
٢٣هشام عبدالحميد سيد حسين١٥ حقوق 
٢٨هشام عبدالرحمن عبدالحميد عبدالفتاح١٦ نظم معلومات 
٣١هشام عبدالعزيز احمد عبدالبارى١٧ نظم معلومات 
٢٨هشام عبدالمجيد محمد عبدالمجيد١٨ حقوق 
٢٧هشام عصام على عبدالنبى١٩ نظم معلومات 
٢٣هشام عنتر ابراهيم عبدالمجيد٢٠ حقوق 
٢٨هشام كامل محمد محمود٢١ حقوق 
٢٤هشام محمد احمد على٢٢ حقوق 
٣٠هشام محمد احمد محمد الجندى٢٣ نظم معلومات 
٢٨هشام محمد عباس توفيق٢٤ نظم معلومات 
٢٣هشام محمد عبد العزيز محمد٢٥ بكالوريوس تجارة
٣٠هشام محمد على بدر٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٩هشام محمد فاروق محمد٢٧ حقوق 

صفحة ٤٦٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٩ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة االولى
يوم

٣١هشام محمد مختار احمد٢٨ اداب
٢٧هشام محمد نوح محمد٢٩ حقوق 
٢٨هشام محمود صالح سالم٣٠ حقوق 
٢٣هشام محمود محمد على٣١ بكالوريوس رقابه وجوده
٢٣هشام محمود محمود عبدالمقصود٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٤هشام مصطفي ابراهيم مصطفي٣٣ حقوق 
٢٧هشام مصطفي سيد علي٣٤ حقوق 
٢٨هشام نبيل مدبولي سالم٣٥ بكالوريوس تجارة
٢٦هشام يسرى عبدالرازق رضوان٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٧هشام يوسف فراج السيد٣٧ حقوق 
٢٣هال عمر هاشم امام٣٨ اداب

صفحة ٤٦٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٨هالل جمال رمضان احمد١ حقوق 
٢٨هالل سليمان احمد سليمان٢ شريعه و قانون
٣١هالل عمار عفيفي نصار٣ حقوق 
٣٠همت شريف حنفى محمد٤ نظم معلومات 
٣١هناء احمد سعد الدين جاد٥ خدمه اجتماعيه
٣٠هناء جمال احمد عبد هللا٦ اداب
٣٠هناء رفعت محمد عبدالجواد٧ نظم معلومات 
٢٧هناء رمضان وهبي محمد٨ حقوق 
٣٢هناء سالم ابراهيم غريب٩ بكالوريوس تجارة

٢٦هناء صالح عبد الرؤوف محمد١٠ خدمه اجتماعيه
٢٦هناء على محمود صادق١١ خدمه اجتماعيه
٢٧هناء فاروق احمد السيد١٢ زراعة
٢٥هناء مجمود عبدالفتاح عامر خاطر١٣ خدمه اجتماعيه
٢٢هناء محمد يسرى حسن١٤ زراعة
٢٤هناء محمود حسن يوسف١٥ حقوق 
٢٨هناء مصطفى كامل محمد١٦ السن
٢٥هند ابراهيم السيدابراهيم١٧ حقوق 
٢٥هند احمد تمام محمد١٨ حقوق 
٢٩هند احمد حامد احمد١٩ نظم معلومات 
٢٣هند احمد رفاعى رفاعى٢٠ اداب
٢٥هند اشرف عبدالهادى كريم٢١ خدمه اجتماعيه
٢٥هند السيد احمد محمد٢٢ خدمه اجتماعيه
٢٨هند السيد فرج الخولى٢٣ نظم معلومات 
٢٦هند جمال فوزى على٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٦هند حسين حماد كامل٢٥ حقوق 
٢٨هند سيد على جابر٢٦ اداب
٢٧هند صبحى مغاورى عبدالرحمن٢٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ٤٦٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٠ صباحاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثانية
يوم

٢٥هند صالح الدين محمود علي احمد٢٨ حقوق 
٣٢هند عادل عبدالقادر ابراهيم٢٩ نظم معلومات 
٢٥هند عبدالرازق عبدالرازق زايد٣٠ حقوق 
٢٦هند عبدالمنعم سيد عبدالباسط٣١ خدمه اجتماعيه
٣٠هند عبده عبدالعزيز سليم٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٨هند عز الدين محمد ابراهيم٣٣ خدمه اجتماعيه
٢٤هند على عبد العزيز محمد٣٤ حقوق 
٢٤هند مامون عبدالرحمن على٣٥ خدمه اجتماعيه
٢٤هند مجدي عبدالحليم عثمان٣٦ حقوق 
٣٢هند محمد ابراهيم سيد٣٧ بكالوريوس تجارة
٣٠هند محمد حنفي مجاور٣٨ حقوق 

صفحة ٤٦٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٢٨هند محمد رضوان قناوي١ حقوق 
٢٤هند محمد مصطفى على٢ اداب
٢٦هند محمد مهني عارف٣ حقوق 
٣٠هند محمدين فرج حسانين٤ خدمه اجتماعيه
٢٧هند محمود عطيه بيومى٥ خدمه اجتماعيه
٢٤هند مصطفي قرني عبدالعليم٦ حقوق 
٢٧هند نادى عبدالمطلب محمود٧ حقوق 
٢٨هند ناصر محمد شمس الدين صالح٨ حقوق 
٢٥هندى عاطف عبد الظاهر محمود٩ السن

٣٢هويدا فهمى سالم عبدالرازق١٠ خدمه اجتماعيه
٣١هويدا كمال سيد حرب١١ حقوق 
٢٩هويدا محمد محمد حسن١٢ شريعه و قانون
٣١هويدا محمود حسن سليم١٣ خدمه اجتماعيه
٢٧هيام احمد ابو الليل عيسى١٤ خدمه اجتماعيه
٢٢هيام خالد محمد عبد الحميد١٥ زراعة
٢٨هيام عادل محمد صالح١٦ حقوق 
٢٧هيثم ابو الفتوح سامح زكى١٧ حقوق 
٢٧هيثم احمد السيد على١٨ خدمه اجتماعيه
٢٨هيثم احمد فتح هللا عبدالحليم١٩ خدمه اجتماعيه
٢٥هيثم زويدى محمود شامخ٢٠ حقوق 
٢٧هيثم سيد عبدالحافظ عبدالكريم٢١ حقوق 
٢٧هيثم شرقاوي عبدالظاهر حسن٢٢ حقوق 
٢٦هيثم صالح سالم ابوطلب٢٣ حقوق 
٢٩هيثم طلعت على صديق٢٤ شريعه و قانون
٣٠هيثم عاشور محمد سيد٢٥ خدمه اجتماعيه
٢٧هيثم عبد الغنى محمد محمد٢٦ بكالوريوس  ادارة صناعيه 
٣٠هيثم عبدالعليم عبده على٢٧ خدمه اجتماعيه

صفحة ٤٦٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثالثة
يوم

٣٢هيثم فتحي السيد عبدالرحمن٢٨ حقوق 
٢٣هيثم فتحى فؤاد احمد٢٩ حقوق 
٣٠هيثم محمد حسين عبدالحميد٣٠ حقوق 
٣١هيثم محمد عاطف عبدالرحمن خليل٣١ نظم معلومات 
٢٧هيثم محمد محمد احمد٣٢ حقوق 
٢٨هيثم محمود احمد جابر٣٣ حقوق 
٢٨هيثم مصطفى محمد احمد٣٤ بكالوريوس تجارة
٢٦وئام احمد محمد محمد٣٥ نظم معلومات 
٢٢وئام علي شوقي علي٣٦ بكالوريوس تجارة
٢٨وئام محمد فضل عالم٣٧ حقوق 
٢٦وائل ابراهيم سعد النوبي٣٨ حقوق 

صفحة ٤٦٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٣٠وائل اسماعيل احمد اسماعيل١ حقوق 
٣٠وائل اسماعيل عبدالمعز ميروك٢ حقوق 
٢٩وائل بدرى نصير احمد٣ خدمه اجتماعيه
٢٤وائل جمال محمود جاب هللا٤ حقوق 
٢٨وائل حسن سالم حسن٥ خدمه اجتماعيه
٢٧وائل رافت حماده القصاص٦ حقوق 
٢٩وائل صالح محمد احمد٧ نظم معلومات 
٢٤وائل عبدالسميع احمد٨ نظم معلومات 
٢٩وائل عبدالنبى على عبدالواحد٩ نظم معلومات 

٢٥وائل محمد احمد احمد١٠ حقوق 
٢٤وائل محمد اسماعيل احمد١١ نظم معلومات 
٢٨وائل محمد شامل صالح١٢ اداب
٣١وائل محمد عبدالحميد نصر١٣ حقوق 
٢٦وائل محمد عبدالرحيم علي١٤ حقوق 
٢٧وائل موريس يسي فؤاد١٥ بكالوريوس تجارة
٢٥وائل يحيي حسن السيد١٦ بكالوريوس تجارة
٢٧وجدى جمال صادم حسين١٧ خدمه اجتماعيه
٢٨وجيه فريد فرنسيس جرجس١٨ حقوق 
٢٧وجيه محمود عبدالمطلب سطوحي١٩ حقوق 
٢٦وحيد محمد مجدي عبدالمجيد٢٠ حقوق 
٢٨وسام احمد عبد المنصف عبد الفتاح٢١ اداب
٢٤وسام سمير محمد كمال البرعي٢٢ حقوق 
٢٢وسام عبد الخالق على رفاعى٢٣ حقوق 
٢٦وسام عصام راشد احمد٢٤ بكالوريوس تجارة
٢٧وسام محمد محمد عبد الحميد٢٥ اداب
٢٦وسام محمود صالح محمد٢٦ بكالوريوس تجارة
٢٤وسام مصطفى فاروق محمد٢٧ نظم معلومات 

صفحة ٤٧٠ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١٢ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الرابعة
يوم

٢٦وسام نصر صالح علي٢٨ حقوق 
٣٠وسام يوسف عبد الغنى مرسى٢٩ ادارة و سكرتاريه
٣١وسيم عادل زكريا الياس٣٠ نظم معلومات 
٢٩وصفه اسامه عبدالرحمن محمد احمد٣١ حقوق 
٣٠وفاء السعيد عبدالسالم بسيونى٣٢ شريعه و قانون
٣٠وفاء جاد شعبان جاد٣٣ اداب
٢٢وفاء خالد محمد سامي٣٤ حقوق 
٢٩وفاء رفعت عبدالعال محمد٣٥ حقوق 
٢٩وفاء سيد سيد سعداوى٣٦ خدمه اجتماعيه
٢٦وفاء محمد عبدهللا حسن٣٧ حقوق 
٣٢وفاء نعيم صبح سيد٣٨ نظم معلومات 

صفحة ٤٧١ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٣١وفدي بدوي عبدالحميد حسن١ حقوق 
٣٠والء ابو السعود عبد الحاكم محمد٢ اداب
٢٧والء احمد سعيد مجلى٣ حقوق 
٣٠والء احمد محمد عزاز٤ حقوق 
٢٥والء انور محمود امين٥ اداب
٢٥والء سعيد حافظ محمد٦ بكالوريوس تجارة
٣١والء سعيد شبيب عبد الكريم٧ اداب
٢٠والء سمير احمد محمد٨ حقوق 
٢٤والء سيد محمد على٩ بكالوريوس تجارة

٢٦والء طلبه نعيم زين الدين١٠ حقوق 
٢٢والء عادل سيد ثابت١١ حقوق 
٣١والء عاطف انور فؤاد١٢ حقوق 
٢٨والء عاطف عبد الواحد ابراهيم١٣ اداب
٢٤والء عبدالحميد عبدالهادى محمد١٤ حقوق 
٢٤والء عبدالمحسن محمد المهدي١٥ حقوق 
٢٢والء قرني احمد عبدالحفيظ١٦ حقوق 
٢٣والء كامل محمود حسين١٧ زراعة
٢٣والء كرام طه عبد الخالق١٨ اداب
٣١والء محمد اسماعيل يوسف١٩ حقوق 
٢٩والء محمد انور اسماعيل٢٠ حقوق 
٣٢والء محمد خيرى االنصارى٢١ خدمه اجتماعيه
٢٢والء محمد سيد محمد٢٢ حقوق 
٢١والء محمد صالح الدين مختار٢٣ حقوق 
٢٧والء محمود محمد طلبه٢٤ خدمه اجتماعيه
٢٤والء هالل ابراهيم محمد٢٥ حقوق 
٣٢وليد ابراهيم عمار سالم٢٦ حقوق 
٢٨وليد احمد عبدالرازق عبدالجواد٢٧ حقوق 

صفحة ٤٧٢ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

١ ظهراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة الخامسة
يوم

٢٦وليد احمد على احمد٢٨ شريعه و قانون
٢٢وليد اشرف ابراهيم محمد٢٩ حقوق 
٢٣وليد رافت رشاد عبدالصمد٣٠ حقوق 
٢٩وليد رزق طه حسين٣١ حقوق 
٣١وليد زين العابدين فؤاد عزمى٣٢ خدمه اجتماعيه
٢٧وليد سيد محمد محمد٣٣ حقوق 
٣٠وليد شعبان سيد احمد٣٤ حقوق 
٢٦وليد ضاحى احمد احمد٣٥ خدمه اجتماعيه
٢٩وليد طارق عبدالمنعم ابوبكر٣٦ حقوق 
٢٨وليد عابدين امين على٣٧ نظم معلومات 
٢٥وليد عباس عبدالعال محمد٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ٤٧٣ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٣٠وليد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن١ زراعة
٢٧وليد عبد النبى فتحى حسين٢ بكالوريوس تجارة
٣١وليد عبدهللا سيد حافظ٣ خدمه اجتماعيه
٣٠وليد عبدهللا محمد خليفه٤ نظم معلومات 
٢٩وليد عبدالمحسن محمد محمد٥ حقوق 
٢٨وليد فهمى ابراهيم محمد٦ نظم معلومات 
٢٢وليد مجدى السيد جوهر٧ نظم معلومات 
٢٦وليد محمد رجب خليل٨ نظم معلومات 
٢٦وليد محمد سعد محمود٩ حقوق 

٣١وليد محمد صبحي محمد بكر١٠ حقوق 
٣١وليد محمد عبد الصادق عبدالسيد١١ شريعه و قانون
٢٦وليد محمد محمود ابوالحمد١٢ شريعه و قانون
٢٦وليد محمود السيد محمد الهندى١٣ نظم معلومات 
٣١وليد مصطفي طاهر محمد اللبابيدي١٤ بكالوريوس تجارة
٢٢وليد ممدوح عزت عبدالحافظ١٥ حقوق 
٣٢وليد وحيد عتريس سيد١٦ حقوق 
٢٣ويصا شوقي سليمان موسي١٧ بكالوريوس تجارة
٣٠يارا محمد احمد محمد غانم١٨ حقوق 
٢٣يارا مصطفي عطيه خميس١٩ حقوق 
٢٦ياسر احمد محمد اسماعيل٢٠ اداب
٢٩ياسر الشحات محمد الشحات٢١ حقوق 
٢٩ياسر امين علي مرسي٢٢ حقوق 
٣٠ياسر امين محمد على٢٣ خدمه اجتماعيه
٢٦ياسر انور السيد محمد٢٤ حقوق 
٢٥ياسر خطاب عبدالجواد خطاب٢٥ حقوق 
٢٨ياسر دبركى محمود السيد سالمه٢٦ خدمه اجتماعيه
٢٨ياسر رجب عبداللطيف عبداللطيف٢٧ حقوق 

صفحة ٤٧٤ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٢ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السادسة
يوم

٢٦ياسر رفعت علي عبدالعال٢٨ حقوق 
٢٥ياسر سعد محمود محمود٢٩ خدمه اجتماعيه
٣١ياسر سليم محمد حسين٣٠ خدمه اجتماعيه
٢٨ياسر سيد عبدالفتاح منصور٣١ خدمه اجتماعيه
٢٧ياسر شعبان اسمعيل عبد الألطيف٣٢ اداب
٣٠ياسر صبحى عطا هللا غبلایر٣٣ اداب
٢٥ياسر عبدالمنعم عبدالسيد السيد٣٤ حقوق 
٢٩ياسر محمد امام يونس٣٥ حقوق 
٢٤ياسر محمد عادل جمال الدين٣٦ حقوق 
٢٩ياسر محمد نعيم حامد٣٧ حقوق 
٢٤ياسر محمد يسرى عبدالحميد٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ٤٧٥ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة  حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٦ياسمين ابراهيم شبل الطباخ١ اداب
٢٥ياسمين ابراهيم محمد ىسالمه٢ حقوق 
٢٣ياسمين احمد سيد فوده٣ اداب
٢٤ياسمين احمد غريب محمد٤ خدمه اجتماعيه
٢٧ياسمين احمد فاروق محمد٥ زراعة
٢٨ياسمين اسماعيل عبدالحليم شندي٦ حقوق 
٢٢ياسمين اشرف فتحا عفيفى٧ حقوق 
٢٢ياسمين السيد عبد السالم قطب٨ بكالوريوس تجارة
٢٢ياسمين السيد عطيه حسن٩ حقوق 

٢٦ياسمين جمال عبد العزيز حسن١٠ اداب
٢٢ياسمين جمال محمود صبرى١١ بكالوريوس تجارة
٢٢ياسمين حازم محمد مجاهد١٢ حقوق 
٢٣ياسمين حمدي احمد فؤاد١٣ حقوق 
٢٣ياسمين حمدي محمد ابراهيم١٤ حقوق 
٢٥ياسمين رشدي احمد عبدالجواد١٥ حقوق 
٢٦ياسمين رضا متولى خليل١٦ خدمه اجتماعيه
٢٥ياسمين رفعت عبد المتجلى احمد١٧ خدمه اجتماعيه
٢٤ياسمين سيد محمد عبد النعيم١٨ خدمه اجتماعيه
٢٣ياسمين شعبان حنفى مبارك١٩ اداب
٢٦ياسمين صابر حموده السيد٢٠ خدمه اجتماعيه
٢٧ياسمين عادل عبدالمقصود محمد٢١ بكالوريوس تجارة
٢٢ياسمين عادل محمد متولى٢٢ حقوق 
٢٣ياسمين عادل محمود حامد٢٣ اداب
٢٤ياسمين عباس عثمان داود٢٤ حقوق 
٢٤ياسمين عبد الفتاح سيد عبد الرحمن٢٥ زراعة
٢٩ياسمين عبدالمولي مختار عبدالعزيز٢٦ حقوق 
٢٥ياسمين عزت خلف احمد٢٧ حقوق 

صفحة ٤٧٦ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٣ عصراً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة السابعة
يوم

٢٣ياسمين على عز الدين محمد٢٨ حقوق 
٢٦ياسمين عماد احمد صبحى٢٩ اداب
٢٦ياسمين فتحى عبد هللا يوسف٣٠ اداب
٣٠ياسمين قدري محمد لطفي٣١ بكالوريوس تجارة
٢٧ياسمين مجدي ابوالفتوح محمد٣٢ بكالوريوس تجارة
٢٤ياسمين محمد ابراهيم ابراهيم٣٣ خدمه اجتماعيه
٢٤ياسمين محمد احمد عبدالرازق٣٤ حقوق 
٢٢ياسمين محمد احمد محمد٣٥ حقوق 
٢٩ياسمين محمد جالل ابو النجا٣٦ بكالوريوس تجارة
٣٠ياسمين محمد صالح خالد٣٧ حقوق 
٢٨ياسمين محمد عبد المجيد رزق٣٨ خدمه اجتماعيه

صفحة ٤٧٧ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٣٠ياسمين محمد عبدالباسط عبدالجواد١ نظم معلومات 
٣١ياسمين محمد كامل سيد٢ اداب
٢٩ياسمين محمد كامل عفيفي٣ حقوق 
٢٨ياسمين محمد محمود كامل٤ اداب
٢٤ياسمين محمود عبد العزيز عبد المجيد٥ اداب
٢٨ياسمين محمود محمد عبدالهادى٦ خدمه اجتماعيه
٢٥ياسمين محمود مصطفى الوصيف٧ اداب
٢٩ياسمين ناجى عبد الفتاح ابو الغيط٨ خدمه اجتماعيه
٢١ياسمين وحيد حسين محمد٩ حقوق 

٣٠ياسمينا احمد البدوي محمد سيف الدين١٠ حقوق 
٢٧يحي عبدهللا علوان عبدالهادي١١ حقوق 
٢٧يحي قطب احمد عيد١٢ حقوق 
٢٧يحي محمد احمد ابوبكر١٣ حقوق 
٢٦يحيى حسن حسن ابراهيم١٤ نظم معلومات 
٢٧يحيى سعد منصور على١٥ حقوق 
٢٥يحيى شعبان بديع فخير١٦ خدمه اجتماعيه
٣٢يحيى عبدالحميد مصطفى احمد١٧ نظم معلومات 
٣٢يحيى قطب فتحى محمود١٨ شريعه و قانون
٢٤يحيى محمود محمد البوهى١٩ اداب
٢٨يسامح رفعي سالمه عمر٢٠ حقوق 
٢٢يسرا حسن حسن عريف٢١ بكالوريوس تجارة
٢٤يسرا هاشم عبد العليم الديري٢٢ بكالوريوس تجارة
٢٩يسرى تعلب عبد ربه حنفى٢٣ شريعه و قانون
٢٨يسن عربى يس عوض٢٤ نظم معلومات 
٣٢يمنى محمد احمد عبد الفتاح٢٥ حقوق 
٢٤يمني محمد عبدالعليم عبدالتواب٢٦ حقوق 
٢٦يوسف انور السيد عبدالحميد٢٧ حقوق 

صفحة ٤٧٨ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 



اختبار المتقدمين لشغل وظيفة               
    

٤ مساءاً الساعة
٢٠١٦/٠٣/٠١الثالثة

باحث ثالث تنمية ادارية
اللجنه

اجليزة حمافظة

الجلسة الثامنة
يوم

٢٦يوسف جمال علي يوسف٢٨ حقوق 
٢٤يوسف جمال يوسف يوسف٢٩ حقوق 
٢٨يوسف عمر يوسف شميله٣٠ بكالوريوس تجارة
٢٤يوسف فؤاد جوده عثمان٣١ حقوق 
٢٥يوسف محمد ابراهيم احمد٣٢ حقوق 
٢٧يوسف محمد البوشى محمد عبدهللا٣٣ نظم معلومات 
٢٨يوسف محمد عبد العال حسن٣٤ زراعة
٢٤يوسف محمد محمد محمد السيد٣٥ حقوق 
٢٤يوسف نبيل يوسف خليل٣٦ حقوق 
٢٤يوليانا القس بوال كامل بباوى٣٧ اداب

صفحة ٤٧٩ من ٤٧٩

مبنى رئاسة النيابة االدارية  -   بميدان النجدة  -   الحى الرابع  -   مدينة  ٦  اكتوبر مقر االختبار :* ضرورة االلتزام بالمواعيد المقررة لالختبار* الحضور ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارىمالحظات هامة:- 


